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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Наименование на проекта: Изграждане и развитие на
„Клъстер информационни и комуникационни технологии
Пловдив”
Инициатор: Сдружение „Клъстер информационни и
комуникационни технологии Пловдив“ (ОМГ "Академик Кирил
Попов е член на ИКТ Клъстер Пловдив)
Цел на проекта:
Насърчаване дейността на „ИКТ Клъстер Пловдив“ за
подпомагане и развитие сътрудничеството между всички
фирми, учебни заведения и държавни и общински институции
в областта на информационните и комуникационни технологии
за създаване на благоприятни условия за развитието им,
повишаване на тяхната конкурентоспособност на национално и
международно равнище.
Дейности:
Компонент 1 „Изграждане и подкрепа на административното
тяло на клъстера”: 1) Създаване и ресурсно обезпечаване на
административно тяло на клъстера; 2) Повишаване на
капацитета на административното тяло на клъстера; 3)
Визуализация на проекта; 4) Одит на проекта; 5) Консултантски
услуги по изготвяне на проектното предложение.
Компонент 2 „Дейности за привличане на нови членове в
клъстера”: 1) Разработване на стратегия за развитие на
клъстера; 2) Създаване/актуализиране и разширяване на
интернет сайта на клъстера; 3) Създаване на информационна
мрежа на клъстерa; 4) Популяризиране на клъстера.
Компонент 3 „Инвестиционен компонент”: 1) Оборудване на
тренировъчен център; 2) Проектиране, разработване и
изграждане на локална компютърна мрежа за тренировъчен
център; 3) Изграждане на оптична свързаност до тренировъчен
център на клъстера за осигуряване на комуникационна
свързаност и достъп до Интернет.
Резултати по проекта:
1. Изградено и ресурсно обезпечено административно тяло на
клъстера; 2. Повишена квалификацията на адм. и упр. тяло;
3. Информираност на широката общественост; 4. Изготвено
проектно предложение; 5. Извършен финансов одит; 6.
Направен анализ на съществуващи сходни клъстери; 7.
Изградена достъпна среда за улеснена обмяна на опит, добри
практики и информация за дейностите на клъстера; 8.
Изградена информационна мрежа на клъстера; 9.
Популяризиране на клъстера; 10. Създаден и оборудван
тренировъчен център; 11. Повишена конкурентоспособност на
фирмите, членове на клъстера; 12. Повишени връзки с малки и
средни предприятия в сектора за използване и внедряване на
ИКТ; 13. Активизирано публично – частно партньорство за
подкрепа на фирмите в сферата на ИКТ.

