
 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 
 

14 май 2013 

 

Методология за намаляване на оперативните разходи по проекта GROSS-INNO-CUT, 

„Добра практика” на Програмата за териториално сътрудничество Гърция- България 

 

Методологията за намаляване на оперативните разходи по проекта CROSS-INNO-CUT с 

партньор-лидер Федерацията на индустриите на северна Гърция, бе обявена за „добра 

практика ”от програмата за Европейско Териториално сътрудничество Гърция-България 

2007-2013. 

 

В своята презентация Началникът на Специалния орган по управление на Оперативните 

програми цел „Европейско Териториално сътрудничество” г-н Георгиос Емануил, заяви, че 

резултатите от проекта  се оценяват като изключително положителни от службата и поради 

тази причина проектът GROSS-INNO-CUT представлява вече „Добра практика” от Програмата Гърция-

България. В тази рамка г-н Емануил съабщи, че Конгресът за „Добри практики”, който ще бъде 

организиран от Управляващия Орган през първото 6-месечие на 2014 г., прокетът GROSS-

INNO-CUT ще бъде включен в частта за добри практики от проекти и там ще бъдат 

представени иноваторската методология, но и резултатите му. 

 

Също така бе разгледана и перспективата да бъде включен GROSS-INNO-CUT в 

„стратегическитите проекти” от програмите за трансгранично сътрудничество през 

следващия програмен период. Групата по реализиране на проекта, начело с  Федерацията на 

индустриите на северна Гърция, започва процедурата за  по-нататъшно развитие на инструментариума 

и на общата методология за намаляване на оперативните разходи в малките  и средни предприятия, с 

цел да бъдат подпомогнати колкото си може повече малки и средни предприятия в северна 

Гърция и южна България. 

 

Полезността и значението на Програмата подчерта  в приветствието си Генералният 

Секретар на Федерацията на индустриите на северна Гърция г-н Атанасиос Саввакис. Г-н 

Савакис подчерта, че иновативната методология за намаляване на оперативните разходи може да бъде 

важен инструмент за малките и средни предприятия, които желаят по този начин за  увеличат 

конкурентноспособността си. 

 

Генералният Консул на Република България г-н Васил Вълчев в своето приветствие 

изтъкна подобряването на  отношенията на сътрудничество между предприемаческите 

кръгове Гърция-България по повод Програмата GROSS-INNO-CUТ. Подчерта нуждата от 

разширяване на това сътрудничство с приложението на методологията на проекта и в други компании. 

 

Заместник Областният Управител, отговарящ за околната среда, г-н Фанис Папас, заяви, че 

Областта на Централна Македония и Тракия ще се опита за  използва резултатите от 

проекта в рамките на планирането на дейности за  увеличаване на  

 



 

 

 

 

конкурентноспособността на малките и средни предприятия по време на следващия 

програмен период. 

 

Международният конгрес на тема „ Приложение на иноваторски технологии и процедури за намаляване 

на оперативните разходи при малките и средни предприятия”  се осъществи в рамките на проекта 

GROSS-INNO-CUT  „ETCP GR/BG 2007-2013 Gross Border Implementation of Innovative Cost Cutting 

technologies”, който се финансира от Европейския фонд за Регионално  сътрудничество и от 

Национални ресурси на Гърция и България в рамките на Програмата за Европеюйсои Териториално 

Сътрудничество Гърция-България 2007-2013. 

 

Програмата се реализира от следните партньори: 

 

 От Гърция: Федерацията на индустриите на северна Гърция (водещ-партньор), Солунски 

Университет „Аристотелис”, Изследователски Център URENIO, Стопанска Камара на Източна 

Македония и Тракия, Федерацията на индустриите на Родопи, Съюз на индустрията и 

промишленостто на  Ксанти,, Федерацията на индустриите  на Еврос 

 От България: Югозападен Университет „ Неофит Релски” Благоевград,, Стопанска Камара Петрич, 

Стопанска Камара Кърджали. 

 

За повече информация за Международния конгрес  интересуващите могат да посетят електронната 

страница на проекта на адсрес httр://www.cost-cutting.eu/crossinnocut/ 

 

http://www.cost-cutting.eu/crossinnocut/

