BG05M9OP001-4.001-0046-C01
Проект “Клъстерен подход за подобряване използването на човешките
ресурси в сферата на енергийната ефективност на сгради и съоръжения“

ДОКЛАД
с добри практики за управление на човешките
ресурси в клъстерните организации в ЕС

Февруари 2018 г.

www.eufunds.bg

Проект BG05M9OP001-4.001-0046-C01
“Клъстерен подход за подобряване използването на човешките ресурси в сферата на
енергийната ефективност на сгради и съоръжения“
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа
на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Съдържание
Въведение.............................................................................................................................................................. 2
1. Защо е важно да се управляват човешките ресурси? ………………..…………........................ 3
2. Клъстерът като ефективна форма за подобряване управлението на човешките
ресурси .................................................................................................................................................................... 4
3. Добри практики на клъстери от страни членки на ЕС …………………………………………..4
3.1. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Индустриален клъстер NEPIC (North East of England
Process Industry Cluster)………………………………………………………………………………………….5
3.2. АВСТРИЯ, Клъстер „Зелени технологии” (Green Tech Cluster GmbH)…………….14
3.3. ГЕРМАНИЯ, Клъстер Баден-Вюртемберг (Baden Württemberg: Connected e.V.)
3.4. РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ, Национален Енергиен Клъстер (National energy cluster,
z.s.)…..……………………………………………………………………………………………………………………24
4. Използвана литература и източници на информация…………………………………………29

1

Проект BG05M9OP001-4.001-0046-C01
“Клъстерен подход за подобряване използването на човешките ресурси в сферата на
енергийната ефективност на сгради и съоръжения“
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа
на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящият доклад е изготвен по проект BG05M9OP001-4.001-0046-C01 “Клъстерен
подход за подобряване използването на човешките ресурси в сферата на енергийната
ефективност на сгради и съоръжения“, финансиран по Оперативна програма “Развитие
на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на
вропейския съюз.
Основната цел на проекта е насърчаване на транснационалното сътрудничество между
Черноморски енергиен клъстер (ЧЕК) и проектните партньори от страни членки на ЕС
чрез обмяна на опит, трансфер и въвеждане на иновативни практики за развитие на
човешките ресурси и подобряване на организацията и условията на труд.
Специфични цели към които се е насочил проекта:
 Увеличаване на броя на заетите във фирмите на ЧЕК с въведен нов инструмент за
развитие на човешките ресурси и организацията на труд, чрез пилотно прилагане
на иновативния модел „Споделено управление на човешките ресурси в
клъстерните обединения”
 Проучване и адаптиране на добри клъстерни практики в развитието на
човешките ресурси от държави членки на ЕС
 Повишаване на капацитета на ръководителите на фирмите на ЧЕК за управление
на човешките ресурси чрез участие в обучителни семинари за обмяна на опит и
иновативни подходи с проектните партньори
 Разпространяване на

иновативния

модел

и постигнатите

резултати

от

прилагането му сред целевата група
 Проучване опита и ролята на европейските клъстери в управлението и
развитието на човешките ресурси
В рамките на настоящия доклад са разгледани десет добри практики на клъстери от
страни членки на ЕС (Австрия, Великобритания, Германия и Чехия) в използването
на

клъстерния подход като форма за обединение на усилията в областта на

ефективното управление и развитие на човешките ресурси сред клъстерните членове.
За всяка практика е извършена оценка на нейната приложимост в българските условия
и по-специално за Черноморски енергиен клъстер, като бенифициент по проекта.
Предложените добри практики от четирите страни членки на ЕС засягат теми, като:
- Служители и фирмени постижения
- Фирмен успех и корпоративна фирмена култура
- Насърчаване на равнопоставеността на половете във всички дейности
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- Стажански програми и мрежи от млади специалисти
- Програми за заетост и за ускоряване на бизнеса
- Възможности за повишаване на квалификацията и обучение
- Мрежов механизъм за иновативно развитие на персонала

1. Защо е важно да се управляват човешките ресурси?
През последните години бизнес средата в Европа става все по-конкурентна. Това
принуждава мениджърите да създават конкурентни бизнес стратегии за справяне с това
предизвикателство. Една от областите, към която те се насочват, като средство за
осигуряване на конкурентно предимство, е управлението на човешките ресурси.
В стопанските единици все по-голям акцент се поставя върху човешкия капитал, като
през последните години се наблюдава драматична промяна в областта на управлението
на човешките ресурси и неговия значителен принос към работата на цялата компания.
Управлението на човешките ресурси може да се определи като система от принципи,
методи, средства, правни норми, правила, критерии, изисквания, стандарти, процедури,
политики, планове и програми за формиране и използване на човешките ресурси в
организацията, в съответствие с нейните непосредствени интереси и стратегически
цели.
А самите работници в компаниите оценяват усилията на мениджърското тяло в сферата
на управление и развитие на човешките ресурси по следния начин:
- степента на приложение на практиката на управление на човешките ресурси в бизнеспроцеса е пряко свързана с наличието в организацията на справедливи отношения
между хората, взаимно доверие и отговорност на ръководителите за изпълнение на
техните обещания;
- хората работещи в характерните за управлението на човешки ресурси условия,
демонстрират голяма увереност относно съхранението на своите работни места и повисока степен на удовлетвореност от труда си;
- в компаниите, където принципа за управление на човешките ресурси е реализиран в
по-голяма степен, нивото на мотивираност у работниците е значително по-високо.
Тези обобщения с резултатите от различни запитвания на работниците могат да се
намерят тук: www.bg-ikonomika.com/2011
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2. Клъстерът като ефективна форма за подобряване управлението на
човешките ресурси
През последните години дилемата за развитие на клъстерите се появи в много страни от
Централна и Източна Европа. От една страна, клъстерите са водят от бизнеса или
индустрията, от друга страна инициативите за стартиране и прилагане на клъстерни
политики са насочени предимно към публичния сектор. В миналото, публичният сектор
често се опитва да развива клъстери директно. Сега изглежда, че неговата роля може да
се окаже по-ефективна при осигуряването на инфраструктурата, върху която могат да се
развиват клъстерите.
Използването на клъстерния подход в развитите икономики води до създаването на
мрежи от заинтересовани и технологично свързани фирми, с цел да се постига поефективно концентриране на ресурси за подобряване на конкурентоспособността във
възможно най-много сфери на дейност. Този подход е особено важен за малките и
средните предприятия, които обикновено не могат да разчитат на целия спектър от
ресурси и развити компоненти на производствените системи, с които разполагат
големите фирми.
Най-важното, което може да постигне клъстерът, е практическата стъпка към бизнес
коопериране и стимул за развитие на активи, технологии, инфраструктура и съвместни
инвестиции, ефекти, които не биха могли да бъдат постигнати от една единствена
фирма. Създаването на един клъстер води до съществено снижаване на разходите за
членовете на мрежата.
Особената роля на клъстерите в икономиката и техните предимства, а именно, общата
база данни, с която разполагат и свободното движение на информация между членовете,
правят тези обединения подходяща среда за прилагане на иновативни форми за
използване на човешките ресурси.

3. Добри практики на клъстери от страни членки на ЕС
Единна дефиниция за „добри практики в управлението на човешките ресурси“, върху
която да са се обединили както представителите на академичните среди, така и
практикуващите тази дейност в стопанските организации, не съществува. Но найдобрите практики могат да бъдат описани като методи и системи на човешките ресурси,
които имат универсален, допълнителен и позитивен ефект върху дейността на една
организация. Всяка най-добра практика в управлението на човешките ресурси е
насочена към развитие на служителя, повишаване на неговата ангажираност и като
резултат: в намерение да се подобри дейността на организацията. Така тя създава и
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устойчиво конкурентно предимство. Колкото повече най-добри практики прилага една
организация, всяка от тях добавя резултати към предишната и това влияе позитивно на
цялостната дейност на организацията.
Ако една организация съумее да разбере и мултиплицира тези бизнес практики, които
взаимно се допълват, то тогава тя би могла да си осигури предимство в конкурентната
бизнес среда.
3.1. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Индустриален клъстер NEPIC (North East of
England Process Industry Cluster)
Въведение:
Великобритания има 47 активно работещи бизнес клъстера (изследване проведено
ноември 2016 г. от компаниите Nesta и Creative England), които допринасят значително
за развитие на икономиката и иновациите в страната.

Източик: Доклад „Креативните клъстери на Великобритания”
(„Creative clusters in the UK”), автори Juan Mateos-Garcia и Hasan Bakhshi, Nesta – ноември 2016

Въпреки че е добре известно, че креативните индустрии са двигатели на растежа в
големите градове като Лондон, Бристол, Манчестър, Единбург и Кардиф, тяхното
значение в други части на Обединеното кралство е по-слабо оценено.
За целите на настоящият доклад са детайлно проучени профилите на трите най-големи
географски клъстери в страната, поделени по секторите: здравеопазване, промишленост
и финансови услуги:


North East of England Process Industry Cluster (NEPIC) - www.nepic.co.uk



Financial services cluster in Leeds City Region http://investleedscityregion.com/invest/financial-professional-services
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Digital health cluster in Birmingham - www.thenec.co.uk/whats-on/we-are-digitalhealth

Много и разнообразни добри практики в сферата на управлението на човешките
ресурси се прилагат в индустриален клъстер NEPIC.
NEPIC е първия британски клъстер, получил Златен лейбъл за изключителни
европейски клъстерни постижения - през 2014 г. Златният лейбъл се присъжда на
клъстерите, които демонстрират високо ниво на управление, доказани нива на отлични
постижения в области като стратегия, структура, услуги и резултати.
Към днешна дата, 500 от 2000-те регистрирани клъстери в Европа са преминали през
акредитация на клъстерите. По-малко от 50 притежават златен лейбъл, а само шест от
тях са производствени и инженерно насочени клъстери като NEPIC.
Профил на клъстера:

Индустриалният клъстер NEPIC е създаден през 2004 г. и
към 2015 г. в него участват 720 организаци, в т.ч. 340 регистрирани членове.
Регистрираните членове на NEPIC (тези, които плащат такси) включват частни и
обществени организации в секторите на производството и услугите, както и институции
за подкрепа на иновациите, които включват национални центрове за върхови
постижения, изследователски центрове и университети. Участващите организации
(които не са регистрирани членове, но използват услугите на клъстера) включват
същите типовете организации. Тези групи отразяват разнообразието от организации и
методите на ангажиране на членовете на Клъстера. Броят на участващите организации е
ключов показател, признат от Европейската акредитация на клъстерите, тъй като това
отразява мащаба и обхвата на организацията.
NEPIC работи в областта на химическата индустрия в района на Североизточна Англия,
която представлява половината от регионалната икономика и прави този регион един
от най-конкурентните и успешни химически преработвателни центрове в Европа.

NEPIC е първия британски клъстер, получил Златен
лейбъл за изключителни европейски клъстерни постижения - през 2014 г. Златният
лейбъл се присъжда на клъстерите, които демонстрират високо ниво на управление,
доказани нива на отлични постижения в области като стратегия, структура, услуги и
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резултати.

(източник:

https://www.cluster-analysis.org/gold-label-

new/?country=26d18f7ac8de4bc0a69f1a4b85176722 )

Финансиране на клъстера:
Първоначално NEPIC е бил публично финансирана организация, а през 2011 г. става частно
финансирана. Основните приходи на Клъстера са от членски внос; проекти, базирани на
грантове от Обединеното кралство и Европа и такси от консултантски услуги. От 2003 г.
насам, NEPIC е генерирал 3,0 милиарда паунда брутна добавена стойност (БДС) за
регионалната икономика на Североизточна Англия, осигурил е 83 значителни инвестиции и 4
500 работни места (обезпечени или създадени).
Членството в Клъстера осигурява достъп до персонала на NEPIC, участие в клъстерните
дейности, като например: специфични програми управлявани от NEPIC и достъп до
обществено достъпни ресурси.
3. Описание на услугите и дейностите, които реализира клъстера
Организациите-членки на NEPIC предлагат широк спектър от дейности:
 Производствени
 Биоенергийни
 Логистични
 Строителни
 Бизнес услуги
Голяма част от дейностите са свързани с предоставяне на услуги (68,8% от дейностите
са професионални, технически или бизнес услуги) и само 13,7% от дейностите са
свързани с химическия производствен сектор (производство на химикали, полимери,
фармацевтични продукти и биотехнологии).
Целта на организацията е да се повиши икономическото развитие и международното
присъствие в региона, включително привличане на вътрешни инвестиции и развитие на
взаимоотношенията в сектора, за да се подкрепи устойчивостта на химическата
промишленост в региона.
Първоначално NEPIC е осигурявал на своите членове аналитична информация за
сектора, в т.ч. за инфраструктурните възможности на региона, планиране, умения и
снабдяване. Тези стратегически дейности в последствие са разширени, за да помогнат за
укрепването и успешното развитие на малките и средни предприятия работещи в
сектора, чрез предоставяне на подкрепа за въвеждане на иновации, нови продукти,
работни процеси, управление и развитие на човешките ресурси, benchmarking, както и
споделяне на най-добри практики за подобряване на ефективността.
В сайта на Клъстера е създаден „Потребителски онлайн център” (www.nepic.co.uk) на
членовете на NEPIC. Центърът предоставя възможност на организациите членки на
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NEPIC да създадат свой фирмен профил, да промотират в реално време организираните
от тях събития и семинари, да публикуват свои бизнес оферти, промоции и новини за
тяхната компания. Онлайн центъра осигурява на членовете на Клъстера достъп до
актуалните новини и събития на организацията, чрез него се предоставят бизнес
съвети, подкрепа за финансиране, информация за възможните участия в обучения и
споделяне на най-добри практики.
Клъстерът работи в подкрепа на членовете си, за да станат успешни и устойчиви
организации в една съвместна бизнес среда, която им помага да растат и да се развиват.
Водени от разбирането, че развитието на човешките ресурси е важно за всяка
организация, която иска да бъде динамична и да се разраства, NEPIC организира за
своите членове различни добри практики в областта на развитието и управлението на
човешките ресурси.
Описание на добрите практики на клъстера
„МРЕЖА ЗА МЛАДИ СПЕЦИАЛИСТИ”
Тъй като химическата промишленост се докосва до всичко: от жизненоважните
лекарства, храната и облеклото до жилищата и транспорта, комуникациите и
развлечениятя, бъдещето на индустрията е от жизненоважно значение за британската
икономика и затова членовете на NEPIC считат, че за тях е от изключителна важност да
я защитят чрез привличането на нови кадри.
Конкуренцията за специалисти в химическия сектор никога не е била по-остра.
Успешното привличане и управление на талантливи хора е особено предизвикателство.
Продължаващите погрешни схващания по отношение на индустрията като цяло,
възпрепятстват способността на химическите компании да привличат и наемат млади
специалисти. Отрасловите структури и отделните предприятия трябва да се ангажират с
правителствени, търговски асоциации, преподаватели и с широката общественост, за да
помогнат да се промени това възприятие.
Фрагментирането на химическия бранш в Обединеното кралство довежда до
положителни резултати по отношение на стимулирането на инвестициите, но от друга
страна води до прекъсване на близките работни отношения между персонала работещ в
индустрията.
Лицата, работещи на ръководни позиции в цялата индустрия работят активно
съвместно, но има по-малко сътрудничество между хората, работещи на
подмениджърско ниво.
В един конкурентен пазар, възможностите за работа в мрежи и кариерното развитие,
насочени към различни демографски групи, са по-ефективни за привличането на млади
специалисти, отколкото само увеличаване на заплатите.
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Членовете на Клъстера се обединяват около тезата, че чрез прилагане на „Програми за
ускоряване на развитието на специалисти“, химическата промишленост ще бъде попривлекателна за хората в ранните етапи от кариерата им.
В отговор на това предизвикателство, NEPIC се обединява с адвокатска кантора "Бонд
Дикинсън", за да стартира изграждането на Мрежа за млади специалисти, която има за
цел да създаде мрежа от хора, работещи в химически предприятия от Североизточна
Англия, които са или в началото на тяхната кариера или имат желание да разширят
уменията си, и в крайна сметка да променят своето мнение за химическата индустрия.
Целта на мрежата е да даде възможност на професионалистите в сектора да подобрят
разбирането си за химическата промишленост извън собствената си работа, да им се
даде възможност да допринесат за политиките и позициите на индустрията по ключови
въпроси и да участват в изграждането на репутацията на индустрията - ключов модел за
участие и ангажираност със заинтересованите страни.
Осигурявайки на служителите участието в събития за обмяна на опит, чрез Мрежата за
млади специалисти се подпомага създаването на повече и по-добри връзки между тези
от тях, които са на сходни длъжности на всяко ниво в бизнес сектора.
Създаването на интерактивна общност от служители от бранша, е довело до нарастване
на привлекателността на химическата индустрия за потенциални нови служители.
Мрежата за млади специалисти официално е пусната в средата на 2017 г.
Приложимост на добрата практика:
Настоящата практика би могла да бъде успешно реализирана от Черноморски енергиен
клъстер, чрез създаване на електронно приложение към интернет сайта на Клъстера
„Мрежа за млади спациалисти на ЧЕК“. Това ще предостави на младите специалисти от
фирмите членки на Клъстера възможността да обменят опит и знания с колегите си в
областта ЕЕ и ВЕИ, по-лесно да разрешават конкретни практически казуси, да
повишават своята професионална квалификация, което от своя страна ще спомогне за
тяхното професионално разивите и израстване.
„ПРОГРАМА BASME ЗА УСКОРЯВАНЕ НА БИЗНЕСА ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ”
NEPIC успешно реализира „Програма за ускоряване на бизнеса за малките и средните
предприятия“ или BASME. Програмата е действала като вход за МСП от Английския
Североизточен регион, като им предоставя възможност да получат достъп до утвърдени
промишлени производители.
Програмата BASME се фокусира върху изграждане на връзки между участващите МСП и
подбрани влиятелни представители от регионалната индустрия и ключови академични
среди, чрез използване на подхода за наставничеството.
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В рамките на програмата са проведени стотици срещи с ментори, които имат
десетилетия опит в индустрията, които са помогнали на МСП да подобрят своята
организационно-производствена структура, което от своя страна е довело до тяхното
по- успешно развитие.
Как работи Програма BASME
През 2011 г. в Програмата за ускоряване на бизнеса за малките и средните предприятия
на NEPIC са включени 16 МСП, в следствие на което се генерират 3,4 млн. паунда нови
продажби и се създават 87 нови работни места. В резултат на постигнатите високи
резултати, Клъстерът получава 1.5 млн. паунда от Фонда за регионален растеж, за да
реализира Програмата в много по-голям мащаб: NEPIC е натоварена с наставничеството
на 400 МСП от Североизточна Англия, в продължение на 36 месеца, с цел да се създадат
1000 нови работни места и да се реализират продажби за 40 милиона паунда.
Реално постигнатите резултати от изпълнението на Програмата са:
- осигурено е наставничество на 424 МСП
- 272 малки и средни предприятия участват в 45 обучения за увеличаване ръста на
бизнеса, в т.ч. за подобряване на производствения капацитет на фирмите,
развитие на иновации и управление на човешките ресурси.
- 60 лидери в индустрията са предложили бизнес менторинг, оценен на 1,4
милиона паунда.
В резултат на това:
- създадени са 1011 работни места
- реализирани са нови продажби за 50 милиона паунда.
След приключване на Програмата, клъстера продължава да организира подобни
обучения за своите членове:

Източник: Годишен отчет за дейността на Клъстера 2017г.
автор: Louise Gwynne-Jones
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Приложимост на добрата практика:
Програмата BASME показа, че споделянето на най-добрите практики между големите
производители и малките и средни предприятия (МСП), е практика която успешно може
да се реализира във всички клъстери от ЕС, в частност и в Черноморския енергиен
клъстер и да доведе до ползи както за отделните организации - членки, така също и за
икономиката като цяло.
Практическата реализация на добрата практика може да се реализира чрез
организиране на обучения и индивидуални консултации, както за „по-младите“ фирми
членки на ЧЕК, така и за МСП от Черноморския регион работещи в областта на ЕЕ и ВЕИ,
които не членуват в Клъстера, като обучителите/менторите ще са от водещи в сектора
фирми-членки на клъстера.
Обученията могат да са в областта на иновациите в сферата на ЕЕ и ВЕИ, управление на
човешките ресурси, привличане на публично финансиране, подобряване на
произдоствено-организационната структура, маркетинг и др.
„ПОТРЕБИТЕЛСКИ ОНЛАЙН ЦЕНТЪР НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА NEPIC”
В Потребителския онлайн център на членовете на NEPIC са разкрити следните рубрики,
за които членовете на Клъстера могат да изпращат своята информация:









Успех и разширяване на бизнеса
Служители и фирмени постижения
Ангажиране на заинтересованите страни
Възможности за повишаване на квалификацията и обучение за служителите
Нови продукти и услуги
Най-добри практики
Законодателни въпроси
Фондонабиране и благотворителна подкрепа

Източник: Годишен отчет за дейността на Клъстера 2017г.
автор: Louise Gwynne-Jones
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NEPIC осигурява на своите членове възможността да споделят фирмените си
постижения във всички сфери на бизнеса, включително и в областта на развитието на
човешките ресурси, като взаимно си обменят добри практики, и предоставят
възможност на служителите от другите членове на Клъстера да участват в
организираните от тях обучения за повишаване на квалификацията на служителите.

Приложимост на добрата практика:
Тази практика на споделени обучения за повишаване на квалификацията на
служителите, би могла да се реализира в Черноморски енергиен клъстер, като това би
довело до спестяване на значителни средства на отделните фирми за организирането
им поотделно.
Управлението на човешките ресурси може да работи рамо до рамо с различните бизнес
функции, за да им предостави най-добрата подкрепа и качествени услуги, подходящи за
постигането на бизнес- целите. Хората, с тяхната компетентност, нужди и стремежи са
един от главните и най-важни фактори за успех за компаниите - ето защо, днес повече от
всякога, управлението на човешките ресурси играе основна роля в компаниите. Роля,
насочена да идентифицира, подбира, развива и задържа професионалните профили,
които наистина могат да донесат и да дадат стойност на компаниите.

„ЦЕНТЪР ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА
ИНДУСТИРЯТА И ОБРАЗОВАНИЕТО“
През 2007 г. NEPIC създава „Център за сътрудничество в областта на индустирята и
образованието“, чрез който се осигурява практическото индустриално обучение на
учениците от регона. Целта е, младите хора (ученици от средните училища) да бъдат
практически обучени и запознати на място с химическата индустрия.
С това те придобиват много голям практически опит, който в последствие е
предпоставка за привличането им като служители във фирмите на Клъстера.
Центъра предоставя практически обучения и на учителите от средните училища, така че
самите те да могат да преподават практически занимания. Провеждат се насочени
тематични класни обучения, които създават практическата връзка между училищното
образование и химическата индустрия.
През 2017 г. се отбелязва 20-та годишнина на тази програма, като за този период са
обучени 45 000 ученици и 10 000 учители.
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Източник: Годишен отчет за дейността на Клъстера 2017г., електронно издание,
автор: Louise Gwynne-Jones, louise.gwynne-jones@nepic.co.uk

Приложимост на добрата практика:
Черноморски енергиен клъстер може да приложи тази добра практика, като фирмитечленки на клъстера предоставят възможност за провеждане на практически занимания
на учениците от професионални гимназии от региона, като: Професионална гимназия
"Свети Димитър Солунски", Професионална техническа гимназия, Професионална
гимназия по химични и хранително-вкусови технологии "Дм.Ив.Менделеев",
Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Васил Левски",
Професионална гимназия по електротехника и др.
Ранното практическо обучение на учениците, ще подобри връзката между бизнеса и
образованието и ще направи образователната система по-практически ориентирана.
Преминалите това практическо обучение млади хора ще са потенциалните бъдещи
служители на фирмите членки на ЧЕК, които ще са не само теоретично подготвени, но
ще са и с придобити практически умения.
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3.2. АВСТРИЯ, Green Tech Cluster GmbH
Въведение:
Политиката в областта на клъстерите в Австрия насърчава сътрудничеството на бизнес
общността с широк кръг изследователски институции, въз основа на голям брой
иновативни решения.
По-специално, провинция Горна Австрия е популярна в Европа като „Земята на
клъстерите“. През 2004 г., с подкрепата на държавата там са изградени 8 големи
клъстера (центрове за постижения) в областта на автомобилостроенето, хранителната
промишленост, полимерите, мехатрониката и т.н. с активното участие на регионалното
правителство. От общо 1585 участници в клъстерите (фирми, научноизследователски
звена и обучаващи институции) 86 % са МСП.
Към настоящия момент, в Австрия функционират около 60 индустриални клъстера,
разположени във всичките девет федерални провинции, включващи 7 000 компании и
825 000 служители. Участниците в тези клъстери, например за автомобилния клъстер,
се характеризират с международно присъствие и висок среден изследователски
коефициент – 7,5%.

Източник: https://investinaustria.at/en/research-development/clusters.php

За целите на настоящият доклад са проучени профилите на следните клъстери, с цел
идентифициране на добри практики, които прилагат в сферата на управление на
човешките ресурси:


Environmental Technology Cluster, http://www.cleantech-cluster.at/



Bau.Energie.Umwelt Cluster Niederösterreich (ecoplus. Niederösterreichs
Wirtschaftsagentur GmbH), http://www.ecoplus.at/de/ecoplus/clusterniederoesterreich/bau-energie-umwelt
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Green Tech Cluster GmbH, http://www.greentech.at



Mechatronik Cluster (Clusterland Oberösterreich GmbH), http://www.mechatronikcluster.at/



Environmental cluster Vienna, https://viennabusinessagency.at/



O.Ö ENERGISPARVERBAND / OEKOENERGIE-CLUSTER, http://www.cleantechclusterenergie.at/startseite.html



Green Building Cluster of Lower Austria (http://www.tcinetwork.org/initiatives/initiative/3621)

След датайлно проучване на профилите и добрите практики на посочените по-горе
клъстери от Австрия, като най-подходяща за прилагане в българските условия и за
целите на Черноморски енергиен клъстер е добрата практика на Green Tech Cluster номер едно в света на зелените технологии.
Профил на клъстера:

Green Tech Cluster GmbH (Клъстер "Зелена технология") допринася
за "зелените" иновации и последващия растеж на над 180 компании и
научноизследователски институции. Членове на клъстера са организации, работещи и
изследващи в областта на зелените технологии и иновации. Разположен в гр. Грац
(област Щирия), зеленото сърце на Австрия, клъстерът се оформя като гореща точка за
зелени технологии с 20 глобални лидери (като Andritz, Samsung и Siemens) на
разстояние от един час път с кола. Фирмите, разположени тук, растат почти два пъти побързи от средните за световния пазар. А от институционализирането си през 2005 г.,
клъстера създава повече от 1000 работни места годишно.
Green Tech Cluster осигурява подкрепа за разработване на проекти за
научноизследователска и развойна дейност, оценка на технологичните тенденции и
пазарни възможности и установяване на глобални контакти. Клъстерът неколкократно
е класиран в света като номер едно клъстер за екологични технологии.
На база на Стратегията си за развитие 2015 г. – 2020 г., клъстерът поставя фокус върху
растежа на екологичните иновации. В ключовите стратегически области като: зелена
енергия (особено биомаса, хидро и слънчева енергия), зелена сграда и зелени ресурси
(особено рециклирането), Green Tech Cluster цели да стартира 100 нови иновационни
проекта в продължение на 5 години.
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Клъстерът е отличен многократно за: отлично управление на
клъстерите, най-иновативния проект за растеж в ЕС (Европейска комисия) и номер едно
Клъстер по екологични технологии в световен мащаб (класация в САЩ).
Финансиране на клъстера:
Дейността на Green Tech Cluster се финансира чрез публично-частното партньорство и
има около 10 служители. Финансира се главно от членски внос на компаниите в
клъстера, приходи от ЕС проекти и на собствениците (акционери) на клъстера.
Описание на дейностите на клъстера:
На базата на трите "И"-та (Иноватиране, Интернационализиране и Иницииране),
клъстерът подкрепя компаниите с разработване на проекти за научноизследователска и
развойна дейност, подготвя специализараното списание „Technology-Radar”, достъпни
иновационни инструменти и поддържа клуб „Green Tech Innovators Club” - свободно
място за нови идеи. Клъстерът на Green Tech е активен в сътрудничеството си с още 15
глобални клъстера в международната мрежа ICN Cleantech и осигурява достъп до
международните пазари. Предоставянето на персонални фирмени идеи, стратегически
консултации и контактите допълват портфолиото от услуги за клъстерна дейност.
Описание на добрата практика
„GREEN TECH VALLEY TOUR – МРЕЖОВ МЕХАНИЗЪМ ЗА
ИНОВАТИВНА МОЩНОСТ НА ПЕРСОНАЛА”
Green Tech Valley Tour (организирана обиколна на специализирани места за модерни
технологии за опазване на околната среда)
С цел повишаване знанията и капацитета на своите служители, както и на тези на
фирмите членки, Green Tech Cluster стартира услугата „Green Tech Valley Tour” организираната обиколка на специализирани места (малки и средни комании,
институции и научни организации, както и големи лидери на пазара) за модерни
технологии и прилагани иновативни проекти в цяла Австрия. Това е една уникалната
възможност да се видят на място и „усетят” водещи технологични проекти и
иновативни фирми.
Първоначално, Green Tech Cluster предлага този мрежов механизъм, единствено и само
на своя екип и на персонала на фирмите-членки на клъстера с цел придобиване на
усещане за тази концентрация на иновативна мощност и „вдъхновяване” на
служителите на фирмите за иновации, зелени технологии и системи за опазване на
околната среда.
В последствие, Green Tech Valley Tour се превръща в печеливш бизнес за клъстера като
организираните обиколки се правят за персонала на външни организации и се
предлагат индивидуални такива срещу заплащане.
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За участие в тази организирана обиколка на иновативни фирми се изисква
предварителна онлайн резервация на сайта на Клъстера:
https://www.greentech.at/en/green-tech-touren/.
Green Tech Valley Tour предлага следните възможности:


Тур по индивидуална програма – с посещения на различни места подбрани
предварително от желаещите да се включат в тура от Списъка с места за
посещения, които клъстера е промотирал в сайта си (като например: Института за
Национални Технологии – с обиколка на новационни соларни системи,
изграждане на концепции и енергийна ефективност в промишлеността; ZUERST Център за енергия и суровини, ориентиран към бъдещето; Tauernwind
Windkraftanlagen GmbH - най-голямата фотоволтаична инсталация в Европа на
планински терен; т.н.)



Green Energy Tour (Тур „Зелена енергия”) – с посещения на шест специално
подбрани от екипа на Клъстера иновативни организации в сферата на зелената
енергия, като zotter Schokoladen Manufaktur GmbH – фабрика за шоколад,
захранвана със силата на биомаса; Sattler Ceno TOP- хайтек технология за биогаз;
BIOENERGY 2020+ GmbH – Европейски център за компетентност в сферата на
енергетиката и биомаса; т.н.



Green Resources Tour (Тур „Зелени ресурси”) – с посещение на шест специално
подбрани от екипа на Клъстера иновативни организации в сферата на енергийноефективно използване на ресурсите, като ThermoTeam - първия пилотен завод за
алтернативни горива в света; Най-модерната механично-биологична инсталация
за преработка на отпадъци; KOMPTECH GmbH - Водеща технология за обработка
на отпадъци и обработка на биомаса; т.н.



Green Building Tour (Тур „Зелено строителство”) - с посещение на шест специално
подбрани от екипа на Клъстера иновативни организации в сферата на зеленото
строителство, като: Weingut Familie Peitler vineyard - първото соларно вино в
света; IG Passivhaus Plus – иновативна технология за пасивна къща; Energie
Steiermark AG – един от най-големите доставчици на енергия в Австрия; т.н.

Включените места за посещение в Green Tech Valley Tour, както и още над 400 модерни
технологии на малки и средни предприятия и на големи водещи компании са обобщени
в Ръководство „Green Valley Guide”, което се издава ежегодно от Клъстера. За 2017г.,
Ръководството може да бъде намерено тук:
https://www.greentech.at/wp-content/uploads/2017/10/Green_Tech_Guide_web_lq.pdf
Със своите 180 страници, това Ръководство е идеален спътников наръчник, което да
вдъхновява екипа на Клъстера и персонала на фирмите-членки за иновативни проекти
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и сътрудничества, където се изискват водещи, висококачествени иновации и продукти
за зелени технологии.
Приложимост на добрата практика: Тази практика на мрежов механизъм за
иновативна мощност на персонала е изключително полезна и приложима за целите на
Черноморски енергиен клъстер. Още повече, че самите иновативни места, включени в
оранизирания тур могат да са не само във фирми-членки на клъстера, а и на техни
партньори и клиенти. Предлагайки тази услуга, Черноморският енергиен клъстер ще
може да развива мрежи от сътрудничества и да привлича нови членове.
3.3. ГЕРМАНИЯ, Клъстер Баден-Вюртемберг
Въведение:
Държавата се включва по различен начин в прилагането на своята политика за подкрепа
на специфичните нужди на отделните клъстери. Обикновено това се свързва с активно
участие и насърчаване на публично-частните партньорства и реализиране на съвместни
проекти чрез подкрепа от Структурните фондове на ЕС.
Изчерпателен преглед на клъстерните организации в Германия и дейностите на
федералното правителство и ЕС във
специализираната

платформа

връзка

с клъстерите

„Clusterplattform

се

предлага на
Deutschland”

https://www.clusterplattform.de/en?set_language=en.
Сайтът е съвместен информационен портал на Федералното министерство на
икономиката и енергетиката и Федералното министерство на образованието и научните
изследвания, като предоставя възможност за преглед на мерките и събитията за
подкрепа на изследователските клъстери и улеснява достъпа до индивидуални
инициативи.
За целите на настоящият доклад са проучени профилите на следните клъстери, с цел
идентифициране на добри практики, които прилагат в сферата на управление на
човешките ресурси:
 Химически

Клъстер

Байерн

(Chemie-Cluster

Bayern),

http://chemiecluster-

bayern.de/en/
 Клъстер

Баден-Вюртемберг

(Baden

Württemberg:

Connected

e.V.),

http://www.bwcon.de
Като най-подходящи за адаптиране към условията и работата на Черноморски енергиен
клъстер са практиките на клъстер Баден-Вюртемберг:
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Профил на клъстера:

Баден-Вюртемберг е един от най-силните икономически региони в
Германия и Европа. В основата на глобалната конкурентоспособност на региона стои
мрежа от отлични изследователски институции и мощни промишлени клъстери.
Централата на клъстера се намира в Щутгарт, а по-голяма част от членовете развиват
дейност в региона на Баден-Вюртемберг.
Baden Württemberg: Connected e.V (bwcon) е водещата бизнес инициатива за
популяризиране на високотехнологичните сектори в региона, която има
представителни офиси в Щутгарт и Фрайбург. Създадена е през 1997 г. с основна цел да
поощрява прилагането на ключови технологии, за да засили икономическото развитие
на региона. Следователно фокусът на bwcon се крие върху информационните и
комуникационни технологии (ИКТ), които се разглеждат като двигатели на иновациите
в други индустриални области като мобилност, производство, здравеопазване и
енергетика.
Към настоящия момент bwcon има повече от 600 членове, сред които компании,
изследователски институти, представлявани от почетен управителен борд състоящ се
от изтъкнати личности. Тази структура създава абсолютно уникална платформа за
междусекторно сътрудничество между производители, потребители и инвеститори.
Основана през 2014 г. от bwcon e.V. и Steinbeis, bwcon GmbH е консултантска компания,
подпомагаща бизнеса и иновациите по цялата верига от компании за създаване на
продуктови стойности. Портфолиото обединява управлението на таланти и идеи,
трансфер на знания и насърчаване на растежа както на млади, така и на утвърдени
компании. Особен акцент се поставя върху взаимодействието между утвърдените
компании и новосъздадените високотехнологични предприятия, което ускорява
създаването на нови продукти и услуги.
Измежду членовете на клъстера са 449 МСП, 23 големи компании и 67 представители на
изследователски организации, университети и технологични центрове.
Секторите, в които Клъстер Баден-Вюртемберг осъществява дейност са: подкрепа за
навлизане на международните пазари (достъп до пазарите на трети страни); достъп до
публично финансиране (регионални, национални програми, ваучери за иновации, др.);
достъп до частно финансиране (свързване с потенцилани инвеститори, привличанне на
основен капитал, групово финансиране, др.); подкрепа за трансфер на иновации и
тяхното упрвление (вътре в структурата на клъстера и с външни компании).
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2. Описание на услугите и дейностите, които реализира клъстера
За своите членове клъстерът предлага сътрудничество между компании работещи в
различни сектори, измежду които стартиращи фирми, изследователски организации в
областта на ИКТ и хайтек технологиите. Сред основните направления на предлаганите
услуги са:
 Работа в мрежи и създаване на контакти между фирми по време на конференции,
работни срещи и семинари;
 Обмяна между експерти в рамките на създадени Специализирани групи по
интереси, в сектори ИКТ и хайтек технологии;
 Индивидуална подкрепа за създаване на партньорства на регионално и
национално равнище, и в рамките на европейски проекти и финансиращи
програми;
 Професионални консултации от акредитирани специалисти за стартиращи
фирми;
 Достъп до големи инвеститори и силни финансови партньори;
 Систематично свързване на утвърдени фирми и иновативни стартиращи фирми;
 Предлагане на онлайн портал за намиране работа и целева заетост на
професионалисти

Описание на добрите практики на клъстера:
„ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА СТАРТИРАЩИ ФИРМИ“
Bwcon стъпва на тезата, че иновативната бизнес идея не е достатъчна един бизнес да
бъде започнат и развит. Затова клъстерът предлага бизнес консултиране и обучение в
подкрепа на предприемачески екипи от фирми-членове като допълнение към
предоставянето на бизнес и технологични познания. Основният акцент е върху
представянето на иновативни предприемачески умения, необходими за екипа който я
реализира.
За всяка новостартирала фирма се предлагат серия от услуги, напр.:





Общо консултиране
Индивидуална оценка на проекти
Интензивни консултации
Цялостна подкрепа,
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като основно се залага на повишаване на експертните и професионалните качества на
хората, които ще реализират предложената идея, така че да могат да бъдат поконкурентоспособни и по-стабилни на пазара.
Общото консултиране помага на предприемаческия екип да оцени правилно жизнения
цикъл и рентабилността на своя проект от самото начало. Основният акцент е върху
първоначалната оценка на проекта, както и предоставяне на информация за
възможностите за финансиране. Този тип консултиране включва приблизително
четиричасово представяне на възможните рискове два пъти месечно, както и дискусия с
цел оценка.
Тази услуга е насочена както към начинаещи ентусиасти, така и към утвърдени
предприемачи, които развиват нова бизнес идея в областта на високите технологии или
творческата индустрия. Предлага се онлайн, а също и в отговор на отправени
запитвания и заявки.
Като допълнение към общото консултиране, всички участници имат възможност да
проведат персонални интервюта за индивидуална оценка на техните проекти. Целта тук
е да се извърши детайлна оценка на идейния проект и да се предостави информация за
подходящите възможности и инструменти за финансиране.
След общото консултиране, на предприемаческите екипи с обещаваща бизнес идея се
предлага професионално обучение. Това предоставя на развиващите се екипи важни
бизнес умения, които да използват директно за развитие на идеите си. На този етап,
бизнес концепцията може да бъде ревизирана, т.е. променена съобразно условията на
пазара, действащите механизми, финансови инструменти, така че да бъде по-лесно и
успешно реализирана. Този процес е свързан с т.нар. интензивни консултации. Те
обикновено започват за особено обещаващи проекти след преминаване през
безплатната обща консултация. Целта на интензивното консултиране е да подпомогне
цялостно, чрез професионално обучение, младите предприемачески екипи и
създадените компании в различни фази от развитието на бизнеса им. По този начин
развитието на проекта ще бъде засилено.
Акцентът основно е върху следните два аспекта:
 Предприемаческите екипи и младите фирми трябва да придобият бизнес умения,
които да използват за бъдещото развитие на техния проект.
 Опитът на предприемачески екипи и развиващи се компании се подкрепя от
конкретни въпроси на индивидуалното им разширяване на бизнеса.
Конкретното съдържание на интензивните консултации се определя в зависимост от
нуждата от преразглеждане на бизнес концепцията, стабилно планиране на
финансирането или създаване на подходяща бизнес среда за предприятието. При
необходимост, подходящи експерти присъстват и консултират съответните екипи по
време на важни дискусии с банки и бизнес контрагенти.
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Интензивните консултации се извършват от квалифицирани експерти, които имат
доказани и специфични за индустрията компетенции, експертиза и акредитация за
качествени постижения в рамките на специализираната програма за акредитиране към
bwcon. За всяка от посочените фази може да се търси помощ от технически експерт
(coacher) – обикновено електронно, който да подпомогне за подобряване на идеята.
Приложимост на добрата практика: Предложената практика може да бъде
реализирана и в структурата на Черноморски Енергиен Клъстер, като фирмите с подългогодичен и успешен опит могат да предлагат ноу-хау и експертиза на
новостартиралите и начинаещи фирми. Тук е мястото на нестопанските организации,
които биха могли да подпомогнат процеса чрез посредничество, информационни
кампании и насърчаване създаването на по-близки отношения между фирмите, така че
обучените кадри да бъдат по-бързо и ефективно внедрени в работната среда.
„ОБЩНОСТ НА ТАЛАНТИТЕ - BWCON TALENT COMMUNITY“
ВСИЧКО ЗА ХОРАТА!
Инициативата „Общност на талантите“ на Клъстер Bwcon е насочена към млади
предприемачи, които имат намерение да разработят своя бизнес и да създадат заетост.
Тази инициатива предлага обучения и конуслтации в много сектори на икономиката.
Предлагат се безплатни уеб-семинари (уебинари), които предоставят основни познания
за бизнеса (бизнес развитие, маркетинг и продажби, пазарен анализ и т.н.) и дават обща
представа за предприемачеството (дизайн, ефективност, лесен старт, др.). Всеки, който
желае да развива или доразвие собствената си идея следва да се регистрира онлайн чрез
специално създаден интернет профил и да стане член на общността на талантите.
Създадена е специална онлайн секция за новини и събития (Bwcon News & Events),
откъдето членовете могат най-лесно и бързо да разберат за случващото се в Bwcon. В
допълнение, е създадена функция за свързване на партньори (matchmaking), която
позволява на регистрирания потребител да се свързва с други фирми в т.ч. и
стартиращи. Въз основа на получените индивидуални идеи и автобиографии,
експертите на bwcon подпомагат членовете на общността при намирането на работа,
стажове, предоставяне на експертни съвети и др.
В областта на иновационните програми за студенти и членовете на общността на
талантите се предлагат експериментални стаи за развитие на техните бизнес идеи.
Техническите експерти консултират младите компании като ги свързват с конкретни
инвеститори.
В мрежата „Венчър пространства“, фирмите от мрежата могат да получават удобни
помещения, чрез кандидатстване с добре обосновани и структурирани предложения. За
да участват в иновациите, средноголемите фирми на bwcon търсят обмен с млади
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предприемачески екипи. Годишно повече от 400 фирми кандидатстват за помещения в
мрежата, като подпомагат клъстера в дейностите по планиране и внедряване на бизнес
идеи.
Приложимост на добрата практика: Създаването на такава онлайн платформа за
обмен на информация, опит, новини и услуги между членовете може лесно да бъде
създадена и приложена, особено за такъв тип членски организации, какъвто е ЧЕК.
Съвременните условия налагат ежедневно и непрекъснато използване на дигиталните
приложения, социалните мрежи и пространството като цяло, което прави предложента
практика напълно приложима и необходима.
„РАЗПРОСТРАНИТЕЛ НА ИДЕИ“
(SIG EXCUBATION)
За технологичните компании, целевите инвестиции в нови бизнес идеи са от
съществено значение за дългосрочния им успех. За разлика от новосъздадените фирми,
големите компании често не са така гъвкави, за да отговорят на бързо променящите се и
конкурентни условия в областта на иновациите. Такива нови бизнес области често
могат да бъдат по-добре развити от независими външни екипи, извън съществуващата
организация. Наричат се „венчър дружества за рапространение и реализиране на идеи“
или „Ex-Cubed Ventures“ и действат като бързи лодки до големи кораби.
Основният подход на иновационния модел "Excubation" е иновационните проекти да се
реализират от външни екипи извън компанията с ясната перспектива, че тези проекти
са "стратегически съответстващи" и ще бъдат допълнително интегрирани в дейността
на компанията.
Екипите на bwcon SIG Excubation се срещат на всеки три месеца. По време на тези срещи
основните въпроси свързани с този иновационен модел се дискутират чрез кратки
презентации. Обсъждат се вече приложените проекти и се набелязват конкретни
дейности с цел подобрения и изменения с помощта на експерти и фасилитатори. По този
начин се осигурява една платформа за обмен, проектиране и тестване на иновационния
модел, който цели системно развитие на бизнес решения извън организационните
граници на големите технологични компании.
Всичко това създава предпоставки за развитие на отлични комуникативни умения в
екипите на bwcon SIG Excubation. В допълнение, регулярните работни срещи, дискусии и
дебати допринасят за повишаване на личностните умения, качествата и
професионалните компетенции на участващите експерти, които участват от името и за
сметка на компаниите – членки на клъстера.
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Приложимост на добрата практика: Черноморски Енергиен Клъстер може да
предложи такъв екип от експерти на своите членове предвид диферсифкацията на
дейностите им. Предпоставките за предлагане на този тип услуги е: предварително
проучване на нуждите и предпочитанията на членовете и създаване на екипи по
специфични направления. Условията за успешното развитие на бизнес партньорите са
свързани преди всичко с условията на пазара на труда, усъвършенстване на услугите и
развитие на пазара в глобален мащаб.
3.4. РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ, Национален Енергиен Клъстер
Въведение:
Регионалните, индустриалните, иновативните и базирани на знанието клъстери стават
популярни и важни политически инструменти за насърчаване на икономическото
развитие и конкурентоспособността на регионално равнище в Чешката Република.
Очакванията за тяхната роля нарастват, което е видно от становищата в официалните
документи на Европейския съюз, относно социалното и икономическо сближаване,
програми за конкурентоспособност и иновации, както и в много национални и
регионални стратегически документи на страните-членки. Чешката република приема
цялостния подход към политиките основани на клъстерите, които са включени в
различни национални и регионални стратегии, насочени не само към регионалното
развитие, но и в подкрепата за бизнеса и иновациите.
За целите на настоящият доклад са разгледани и анализирани профилите и добри
практики на следните клъстери, работещи на територията на Република Чехия:
 Клъстер Хидро § Енергия CREA (Hydro & Energy, z.s.) – www.creacz.com/en/
 Чешки Клъстер за преработка на естествен камък (CZECH STONE CLUSTER,
družstvo) - www.czechstonecluster.eu
 Клъстер NANOPROGRESS z.s. - www.nanoprogress.eu
 Национален Енергиен Клъстер (NATIONAL ENERGY CLUSTER, z.s.) - www.msek.cz
 Национална Асоциация на Клъстерите (NCA) - http://nca.cz/en
Като най-подходящи за адаптиране към условията и работата на Черноморски енергиен
клъстер са практиките на Националният Енергиен Клъстер:
Профил на клъстера:

Познат още като Клъстер от региона на
Моравия-Силезия, Националният Енергиен Клъстер е създаден през 2008 г.
Основатели са Далкия АД, дружество КХК от регион Моравия-Силезия, департамент VŠB
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към Технически Универститет Ostrava, Център за енергийни изследвания и др. Към
момента членовете на клъстера са 21. Дейностите му са насочени за развитие на
научноизследователската и развойната дейност и популяризирането на енергийното
ограмотяване сред обществеността в рамктие на програми, изпълнявани от ЕС.
Регион Моравия-Силезия има богата история свързана с развитието на енегийната
индустрия, където са създадени много заводи, компании и институции свързани с
производството на кокс, инженеринг на материалите и използването на коксов газ за
отопление и производство на електрическа енергия.
Финансиране на клъстера:
Националният Енергиен Клъстер се финансира на принципа на ПЧП, при който
финансирането се осигурява от членски внос и субсидии от структурните фондове на ЕС.
Описание на услугите и дейностите, които реализира клъстера:
Сферите на дейност на клъстера са:
1. Научно-изследователска и развойна дейност:
o Закупуване на лабораторно оборудване
o Закупуване и експлоатация на експериментално оборудване
o Изследователска дейност
2. Маркетинг и промоция:
o Организиране на търговски изложения и панаири
o Организиране на тематични кръгли маси, семинари и конференции
o Производство на рекламни материали
3. Образование и обучение
o Практическо обучение за ученици от средните училища и кариерни
центрове
o Продължаващо обучение за служителите на членовете на клъстера
Визията на клъстера е да превърне Моравско-Силезийския регион във втората найразвита индустриална зона в Република Чехия чрез осигуряване на енергийна
самостоятелност в съответствие с принципите на устойчивото развитие през
следващите 10 години.
Целите му са свързани с изпълнението на дейности за:
 Сътрудничество за разработване на енергийна стратегия за страната;
 Подкрепа за хармонизиране на законодателството на ЕС с това на Чешката
Република;
 Подкрепа за използването на възобновяемите енергийни източници, тяхното
популяризиране и обучение с цел отговорно и енергийно ефективно поведение;
 Подкрепа за малки и средни предприятия в региона;
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 Подкрепа за научноизследователска и развойна дейност в енергийния и
екологичния сектор;
 Сътрудничество за решаване на проблеми при използването на вторични
енергийни източници в Моравско-Силезийския регион в полза на енергийния
сектор;
 Участие в процеса за повишаване на енергийната грамотност предимно на
младите хора.
Секторите, в които Националния Енергиен Клъстер осъществява дейност са: предлагане
на продукти и услуги в строителството, екологията, маркетинга. Разработваните и
прилаганите технологии са свързани с оптимизиране на процеса, оползотворяване на
отпадна топлина, оползотворяване на ВЕИ – фотоволтаци, вятърна енергия.
Общият брой на членовете е 21, от които 11са големи компании, 3 представители на
изследователски и научни институти, 3 екологични компании и 4 МСП.
Част от реализираните проекти и постигнатите резултати са следните:
Партньорство в енергийната промишленост - Натрупаният досега опит от компании и
университети от енергийния сектор показва, че е жизненоважно да се създаде силно
партньорство, което подкрепя практическото обучение, насърчаване на заетостта и
стажовете, свързани с партньорски програми. Основната цел е подготовката и
реализирането на интерактивни семинари и работни срещи, публикукации, създаване
на комуникационна платформа и дългосрочно развитие на мрежа от партньори в
енергийния сектор, за да развият основни компетенции и система за наемане на
работни места. (Проект OPEC 2.4.)
Подкрепа за трансфер на иновациите в селското стопанство, хранително-вкусовата
промишленост и биоенергиите в практиката (бенефициент е "Zemědělský výzkum s.r.o." "Селскостопански изследвания" ООД) - Основната задача на проекта е да създаде и
свърже водещи научноизследователски организации с реалния бизнес сектор , местното
управление и да мотивира младите учени и студенти да прилагат на практика
научноизследователската и развойната дейност.
Описание на добрите практики:
„НАСЪРЧАВАНЕ НА РАВНОПОСТАВЕНОСТТА НА ПОЛОВЕТЕ
ВЪВ ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ НА КЛЪСТЕРА”
Опитът от

практиката, както и социологическите изследвания показват, че в

компаниите по инженеринг, изследвания и развойна дейност броят на работещите
мъже е значително по-висок от този на жените. Именно поради тази причина,
Националният Енергиен Клъстер реализира проект, свързан с насърчаване на
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равнопоставеността на половете във всички дейности. Проектът е насочен към
привличане участието на жените в клъстерите в регион Моравия-Силезия и тяхната
заетост в секторите по иновационни технологии като се взаимстват и прилагат примери
и практики от други европейски страни.
Клъстерите се считат като важна част от иновационната инфраструктура или двигателя
на регионалната специализация и конкурентното предимство. Основната цел на тази
практика е свързана с подкрепа и насърчаване равнопоставеността на половете във
всички икономически сектори свързани с развитие на иновациите чрез прилагане на
подхода на равното участие.
Специфичните дейности са насочени към по-доброто представяне на жените в
клъстерните

организации

и

техните

членове

(напр.

предприятия,

образователни/изследователски организации и др. подкрепящи институции) с цел
подобряване на тяхната конкурентоспособност.
За периода 2013-2015 г., повече от 100 безработни и непостоянно заети жени от регион
Моравия-Силезия са поканени да участват в тематични обучителни семинари за
повишаване на разбирането относно приспособимостта им към специфичните работни
условия, придобиване на специфични компетенции и умения за работа в областта на
иновациите и инженеринга. Обсъдени са и са предложени конкретни мерки за
привличането им и активното им включване в дейностите, чрез упражняване на
специфични задачи, проектиране, изследвания, анализи, прогнози за специални
технически и технологични мероприятия и др. Темите също включват: привличането и
поддържането на жените в работния процес чрез подходящи решения за съвместяване
на професионалния и семейния живот, по-добро разбиране за неравнопоставеното
участие в иновационния цикъл, както и използването на различни стимули за
индустрията и изследователската дейност за насърчаване на равенството между
половете в екипите за научни изследвания и иновации.
Организирана е регионална конференция, на която са представенни и споделени
успешни модели и примери за внедряване на жените в сектори инженеринг,
изследователска и развойна дейност, научни постижения и др.
В резултат на това, броят на заетите жени в горепосочените сектори на територията на
регион Моравия-Силезия е нарастнал значително, като към настоящия етап се води
едно задълбочено социологическо проучване относно заетостта там.
Приложимост на добрата практика: Тъй като основната дейност на Черноморски
Енергиен Клъстер е насочена към ефективното прилагане на енергийни решения,
съответно наличния човешки ресурс в членовете му е представен предимно от мъже.
Следователно, гореописаната практика е напълно приложима към настоящите условия,
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като усилията трябва да бъдат насочени към привличането и ангажираността на жените
в работния процес. Следва да се търсят и прилагат информационни и маркетингови
канали, както и да се организират подходящите за целта мероприятия – работни срещидискусии, семинари, конференции и т.н. с цел активното участие на жени със
съответната професионална квалификация в дейността на фирмите и компаниите.

ИНИЦИАТИВА „ЕНЕРГИЙНО ПАРТНЬОРСТВО“
Основната цел на инициативата е да насърчи сътрудничеството и да създаде
партньорства в областта на енергийната ефективност между университетите (VŠB-TUO,
Технологичен Университет в Бърно) и членове на Националния енергиен клъстер.
Партньорството е създадено на база обмяна на професионални практики и
кратковременни стажанти, интерактивни семинари, работни срещи, разпространение
на информационни материали и провеждане на конференции с международно участие.
Целевата група се състои от студенти, университетски преподаватели, работещи в
сферата на научните изследвания, енергетиката и др. Студентите участват чрез
представяне на техните професионални профили, присъствие на семинарите и
работните срещи и след това в професионални практически упражнения. Опитват се да
работят в екипи за реализиране на дейности за пестене и ползване на енергия.
Възможността да се работи директно, под наблюдението на професионални служители
от компаниите, е голяма мотивация за стажантите. Също така, те присъстват на курсове
за обучение, конференции и кръгли маси, където получават ценна информация и
контакти от потенциални работодатели. Системата от обучения за целевата група се
счита за иновативна и ефективна.
Този тип сътрудничество позволява взаимна комуникация и трансфер на информация
между училищата и практиката.
Приложимост на добрата практика: В структурата на Черноморски Енергиен Клъстер
участват както представители на компании по инженеринг, развойна дейност,
изследвания и комуникации, така и на научните институции в лицето на Технически
Универститет - Варна. Следователно, предложената практика за партньорство и обмен
на кадри е напълно приложима за практическата и оперативната дейност на членовете
на клъстера. Практическите подходи са свързани със създаването на постоянни връзки
между

различните

дисциплини

в

Университета

със

съответните

фирми

по

професионални направления. Студенти могат да бъдат обучавани, след което да им бъде
предлагана възможност за практическа реализация под формата на стажуване в
бизнеса, като по този начин ще се реализира едно успешно и ефективно партньорство.
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