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Финансова програма: 
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд 
Процедура "Транснационални и Дунавски партньорства за заетост и растеж" 
 
ОБЩ БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА: 168 393.58 лв 
ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: 159 973,89 лв 
НАЦИОНАЛНО СЪФИНАНСИРАНЕ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ: 8 419,69 лв 
 
ДАТА НА СТАРТИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА: 01.11.2017 
КРАЙНА ДАТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА: 31.10.2018 
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Бенефициент: Фондация "Глобални библиотеки – България", София, България 
 
Партньори: 
"Латвийска асоциация за информационни и комуникационни технологии" (LIKTA), Рига, Латвия 
Сдружение "Произведено в България - Съюз на малките и средни предприятия", София, България 
 
Народна библиотека "Иван Вазов", Пловдив, България 
Регионална библиотека "Николай Вранчев", Смолян, България 
Регионална библиотека "Захарий Княжески", Стара Загора, България 

http://www.eufunds.bg/


 
 

 
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- www.eufunds.bg ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Project BG05M9OP001-4.001-0135-C01 „Digital Skills for SMEs in Bulgaria“ funded by the Operational Programme "Human Resources Development", co-financed by 

the European Union through the European Social Fund. 
 

Нужди 
 
До 2020 г. 90% от работните места ще изискват цифрови умения, съгласно прогнози на Европейската 
комисия. 
 
Индексът на готовността на  България за цифрова икономика я поставя в последната четвърта група на 
изоставащите страни в ЕС. 
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Обща цел: 
Да се увеличат възможностите за устойчива заетост и качеството на работната сила в 
българските МСП 
 
Специфични цели: 
•да се изградят устойчиви транснационални партньорства между заинтересовани страни от 
Латвия и България чрез трансфер на иновативни практики; 
•да се адаптира иновативен образователен модел в областите Пловдив, Смолян и Стара 
Загора чрез регионалните библиотеки за придобиване на цифрова компетентност на 
служителите в МСП; 
•да се развият обществените библиотеки като център за цифрово включване на служителите 
•Да се подобрят перспективите за устойчива заетост на 30 служители от МСП в трите области. 
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Дейности по проекта (1): 

•Посещение в Латвия на 8 експерта и 2 МСП от България за обмяна на опит и добри практики. 

•Изграждане на партньорства между заинтересованите страни в България, които се интересуват от 

подобряване на цифровите компетенции на служителите на МСП 

 
Дейности по проекта (2): 

Адаптиране на иновативна образователна програма  с четири модула: 

1. Дигитален маркетинг 

2. Облачни услуги за МСП 

3. Защита на личните данни и личен живот 

4. Безопасни онлайн транзакции и сътрудничество 
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Дейности по проекта (3): 
 
•Пилотно обучение на 30 служители на МСП за придобиване на съвременни цифрови 
компетенции 
 
•Оценка на резултатите от адаптирането на иновациите и новия образователен модел в 
България 
 
•Национално популяризиране и разпространение на резултатите сред членовете на GLBF и 
Съюз Произведено в България 
 

http://www.eufunds.bg/


 
 

 
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- www.eufunds.bg ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Project BG05M9OP001-4.001-0135-C01 „Digital Skills for SMEs in Bulgaria“ funded by the Operational Programme "Human Resources Development", co-financed by 

the European Union through the European Social Fund. 
 

Социални иновации = Равен достъп до гъвкави форми за учене + 
Широки партньорства: 
 
Подход : 

• Смесено обучение: лице в лице, онлайн обучение, менторство и практическо приложение на       

придобитите знания 

•Модерна онлайн платформа за обучение с автоматизирани процеси 

•Свободен достъп за МСП до подходящи пространства, ресурси, обучители, ментори и партньори в 

обществените библиотеки 
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