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ФЕСТИВАЛЕН ЦИКЪЛ NO-BLE IDEAS  
 

гр.Будапеща , 10-12 март 2014г. 
На 10-12 март в Будапеща се проведе четвъртият иновативен No-Ble Ideas фестивал по време на Международно 
изложение за храни и напитки-SIRHА. В изложбения център HUNGEXPO бяха организирани и проведени събитията от 
фестивалния цикъл - EUREKA- финансирай своята идея, Брейнсторминг и Успешни практики, организирани от унгарския 
партньор INNOREG. Представени бяха много интересни и значими иновации, присъстваха много млади  изследователи, 
иноватори, инвеститори, учени и предприемачи. Сесията за Брейнсторминг бе организирана като работа по групи за 
оценка на 3 идеи, с участието на иноватори, инвеститори, консултанти и предприемачи.  
Сесията На кафе с учен се състоя в зала на  Унгарската Академия на науките – Център за селскостопански изследвания- 
Мартонвашар, домакинствана от втория унгарски партньор - МТА-ATK. На сесията бяха представени учени и млади 
изследователи, които представиха своите сфери на работа, постижения във внедряване на иновации и се проведе 
открита дискусия за подобряване на условията за работа, привличане на младите учени; постигане на по-добри 
резултати в сферата на иновациите в сектор Агрофуд. Бе представен кратък филм за историята на Унгарската Академия 
на Науките. 
Участниците във фестивала разгледаха изложението и посетиха щанда на проект NO-BLE Ideas. 

 
                 

гр.Тирана, 25-26 април 2014г. Иновативен фестивал NO-BLE Ideas –Албания по време на селскостопанско 
изложение  

На 25 април 2014г.  на територията на хотел Шератон в Тирана се откри изложението за храни French Fair of Food and 
Agriculture, след което бе открит официално Инофест No-Ble Ideas-Албания. Посетен бе и център Фуше в гр.Круйе, 
където се състоя Брейнсторминг сесия. 
На 26 май 2014г. екипът на проект NO-BLE ideas за АРИР-Враца участва в събитията, организирани от албанския 
партньор, съгласно графика на фестивалите- ЕУРЕКА – финансирай своята идея, На кафе с учен и Успешни практики. 
Събитията ни срещнаха с млади изследователи, студенти, които навлизат в сферата на иновациите в сектор Агрофуд, 
благодарение на обучението си в Университета в Тирана и млади предприемачи в областта на винопроизводство, 
производство на билкови чайове и зехтин. Представени бяха идеи на младежи за екологични производства и 
интересни разработки на млади изследователи. 
Щандът на проекта беше разположен на територията на  Изложението и постиженията на проекта в споделяне на 
иновативни идеи, за обмен на информация и създаване на контакти с другите страни-партньорки по проекта. 



 

 

Фестивалът в Тирана запозна партньорите с плановете на Министерство на земеделието на Албания-партньор в 
проекта за бъдещето по отношение на стимулирането на иновативни млади предприемачи. 
 
Международна среща –Враца 25-26март 2014г. 
На 25 и 26 март 2014г. във Враца се състоя Международна среща в изпълнение на проект No-Ble Ideas, на която 
присъстваха партньорите по проекта, номинираните идеатори с най-интересни иновативни идеи, потенциални 
инвеститори, представители на бизнес подкрепящи организации, организации, работещи с предприемачи и ново 
стартиращи. 
Бяха представени по две иновативни идеи от държава, които бяха предварително селектирани от предложените от 
всяка страна най-добри 6 идеи, избрани от споделените на платформата на проекта. 
Жури, включващо представители на всички страни-партньори оцени представените 14 идеи-финалисти. След 
представянията бе проведена сесия за оценка и номинация на най-добрите представени идеи. Журито присъди 
грамоти и плакети на отличените.  
 

 
 
Провеждането на Международната среща позволи на млади идеатори, инвеститори, изследователи и представители 
на заинтересовани страни да се срещнат и да разменят информация, идеи, мисли. Създаването на контакти и 
възможности за бъдещо сътрудничество е един от най-ценните резултати от проект No-Ble ideas. Мрежата от Млади 
иноватори за устойчиви идеи в сектор Агрофуд ще продължи да работи и да се развива и след приключване на проекта 
в края на септември 2014г. През следващите години създадените бази данни, споделена информация на платформата, 
разработване на он-лайн обучения, конференции и бъдещи проекти ще позволи на вече създадените контакти да 
прераснат в партньорства и да допринесат за повишаване на иновативния потенциал на региона и Европа. 
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