Проект „Утвърждаване на Клъстер „Зелен Товарен Транспорт”, като фактор за развитие на Интермодалния Транспорт В България”

Проект „УТВЪРЖДАВАНЕ НА КЛЪСТЕР „ЗЕЛЕН ТОВАРЕН ТРАНСПОРТ”, КАТО ФАКТОР ЗА РАЗВИТИЕ НА
ИНТЕРМОДАЛНИЯ ТРАНСПОРТ В БЪЛГАРИЯ”, се изпълнява по договор за безвъзмездна финансова
помощ № К-02-20/09.01.2013 г., по процедура BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на
клъстерите в България”, Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие
на благоприятна бизнес среда” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика 2007-2013. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 20072013”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от
националния бюджет на Република България.
Целта на проекта е развитието и утвърждаване на „Клъстер Зелен товарен транспорт”, като фактор за
повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия в сектора на предоставяне
на комплексни (интермодални) транспортни услуги, чрез предоставянето на подкрепа за
изграждане и укрепване на административния и управленски капацитет на клъстера, създаване на
модел и среда за предлаганите нови продукти и услуги, разширяване на пазарния дял, привличане
на нови членове на клъстера, както и насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и
оборудване за общи клъстерни дейности.
Специфични цели:
1. Да се изгради и развие административно тяло на клъстера и създадат нови устойчиви
работни места, включително да се повиши капацитета му;
2. Да се популяризира дейността и името на Клъстера и привлекат нови членове;
3. Да се изградят нови национални и транснационални връзки за сътрудничество;
4. Да се проучат съществуващите възможности в сектора и изработи стратегия за развитие на
Клъстера, включително разработване и предлагане на общи продукти.
Продължителността на проекта е 24 месеца и се изпълнява на територията на РБългария.

Проектни дейности
Дейност 1. Създаване и ресурсно обезпечаване на административното тяло на КЗТТ.
Дейността включва:
»» Наемане на оборудван офис за целите на Административното тяло на клъстера, с 4 оборудвани
компютърни работни места, мрежово мултифункционално устройство, изградена вътрешна
локална мрежа и достъп до интернет.
»» Сформиране на екип, разпределяне на права и отговорности (задължения) по проекта;
»» Изготвяне на правила за работа и отчетност и на правила за вътрешен мониторинг;

»» Приемане на график за работа и провеждане на периодични работни срещи на екипа;
»» Изготвяне на междинни и финален отчет.

Дейност 2. Участие на управителното и административното тяло на клъстера в обучения и
други информационни мероприятия в България и чужбина.
»» Дейността включва участие в обучения организирани по линия на Асоциация на Бизнес
Клъстерите и други организации – за 4 лица по мин. 3 дни.
»» Участие в обучения организирани от Испански клъстер - Interregio - – за 4 лица по мин.3 дни.
»» Участие в обучения организирани от Клуб Феровияр- Румъния - – за 4 лица по мин.3 дни;

Дейност 3. Публичност и визуализация.
За целите на популяризиране на помоща от ЕС, целите и дейностите на проекта се реализират
следните дейности:
* Обществено , медийно представяне на проекта – за минимум 30 представители на медиите и
други заинтересовани лица.
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The Project “APPROVAL OF CLUSTER “GREEN FREIGHT TRANSPORT” AS A FACTOR FOR DEVELOPMENT OF
THE INTERMODAL TRANSPORT IN BULGARIA” is implemented under contract grant № K-02-20/09.01.2013
as per procedure BG161PO003-2.4.01.
“Support for the development of the clusters in Bulgaria”, Priority axis 2: “Increasing the efficiency of the
enterprises and developing of favorable business environment” of Operational Program “Development of
the competitiveness of the Bulgarian economy 2007-2013.
The Project is implemented with the financial support of Operational Program “Development of the
Competitiveness of the Bulgarian Economy 2007-2013”, co-financed by the European Union through the
European Regional Development Fund and the national budget of the Republic of Bulgaria.
The purpose of the Project is development and approval of the “Green freight transport Cluster”, as a factor
for increasing the competitiveness of the Bulgarian enterprises in the sector for providing of complex
(intermodal) transport services, by providing of support for the development and consolidation of the
administrative and management capacity of the cluster, by creating of model and environment for the
proposed new products and services, expanding of the market share, involving of new cluster members,
and encouraging of investments in advanced technologies and equipment for joint cluster activities.
Specific objectives:
1. To build and develop the administrative body of the Cluster and to create new sustainable jobs, as
well as to increase its capacity;
2. To popularize the activities and the name of the Cluster and to involve new members;
3. To build new national and transnational relations for cooperation;
4. To explore the existing opportunities in the sector and to work out a strategy for Cluster
development, including elaboration and offering of joint products.
The Project duration is 24 months and it is implemented on the territory of Bulgaria.

Project activities
Activity 1. Creating and resourcing the administrative body of CGFT (Cluster “Green freight transport”)
The activity includes:
»» Renting of an equipped office for the purposes of the administrative body of the Cluster, including
4 equipped computer workstations, network multifunction device, Internal Local area network and
internet access.
»» Forming of team, sharing of rights and responsibilities (duties) on the Project;

»» Drawing up rules for work and accountability and rules for internal monitoring;

»» Adoption of work schedule and conducing of periodic work meetings of the team;
»» Working out of intermediate and final reports.

Activity 2. Participation of the management and administrative body of the Cluster in trainings
and other information events in Bulgaria and abroad.
»» The activity includes training seminars organized under the Association of Business Clusters and
other organizations - 4 persons for minimum 3 days.
»» Participation in trainings organized by the Spanish Cluster - Interregio –4 persons for minimum 3 days.
»» Participation in trainings organized by the Feroviyar-Romania Club - 4 persons for minimum 3 days;

Activity 3 Publicity and visualization
For the popularization of the EU assistance, Project objectives and activities, the following activities are
realized:
* Public, media presentation of the Project – for a minimum of 30 media representatives and other
interested parties.
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* Информационна табела 55/80 см, цветна – 1 бр.пред офиса на проекта.

* Информационна брошура за проекта А4 цветна, с целите и дейностите по проекта-300 бр.,
които ще бъдат разпространени в офиса на проекта и в офисите на всички членове на Клъстера
Дейност 4. Семинари.
Представяне на клъстера „Дни на КЗТТ» – проведени в градовете : Варна, Бургас и София за минимум
30 участника (20 лица за гр.Бургас). Целта на семинарите е запознаване с целите и приоритетите на
Клъстер ЗТТ, както и с предимствата (услугите) за неговите членове.
Дейност 5. Международна конференция в България за ЗЗТ.
Ще се проведе в гр.София за 50 лица от минимум 4 държави, вкл.минимум 10- лица от 3 чужди
държави;
Дейност 6. Създаване на интернет страница, вътрешна мрежа и база данни на клъстера.
Дейността включва:
* Създаване на интернет страница на Клъстера;

* Създаване на вътрешна информационна (VPN) мрежа на клъстера;

* Създадена база данни за търсене/предлагане на услуги от членовете на КЗТТ.
Дейност 7. Изграждане на транснационални клъстерни връзки за насърчаване на
сътрудничеството със сходни организации.
Дейността включва:
* Участие в международна работна среща в Румъния – за 4 лица за 3 дни
* Участие в международна работна среща в Турция – за 4 лица за 2 дни

* Участие в международна работна среща в Словения – за 4 лица за 2 дни
* Участие в международна работна среща в Варна – за 4 лица за 2 дни

Дейност 8. Участие в национални и международни панаири и изложения.
Дейността включва:
»» Участие на КЗТТ в международно изложение в Истанбул – нает изложбен щанд, рекламна площ
и участие в платени съпътстващи мероприятия.
»» Участие на КЗТТ в международен форум в Берлин - Включване в рекламни и информационни
материали и регистри и участие в неформални съпътстващи събития.
»» Участие на КЗТТ в международно изложение в Интерлогистика IEC-София - нает изложбен
щанд, рекламна площ и участие в платени съпътстващи мероприятия.
Дейност 9. Проучване на състоянието и развитието на сектор „Интермодален товарен
транспорт” в България, анализ и оценка.
Дейността включва:
»» Проучване на състоянието и развитието на сектор „Интермодален товарен транспорт” в
България;
»» Оценка и анализ на перспективите за развитие на транспортната индустрия.

Задължителни елементи с оглед налагането на комбиниран , включващ ЖП, транспорт:
»» регулаторната и институционалната рамка, създадена с оглед на либерализиране на
железопътния пазар и засилване на позицията на железниците като безопасен и щадящ
околната среда начин на транспорт;
»» развитието на железопътния пазар по отношение на резултатите от дейността на товарния
4

The Project “Approval of Cluster “Green Freight Transport” as a factor for development of the Intermodal Transport in Bulgaria”

* Information boards 55/80 cm, coloured - 1 piece in front of the Project office.

* Information brochure for Project - A4, coloured, with the Project objectives and activities, 300 pieces,
which shall be distributed in the Project office and in the offices of all members of the Cluster.
Activity 4. Seminars
Presentation of the Cluster “Days of CGFT” /Cluster “Green freight transport”/ - conducted in the towns of
Varna and Burgas for a minimum of 30 participants (20 persons for Burgas). The purpose of the seminars is
to introduce the objectives and priorities of Cluster GFT (“Green freight transport”) and benefits (services)
for its members.
Activity 5. International conference in Bulgaria for Protected Territories Act (PTA)
It will be held in Sofia for 50 persons from minimum 4 countries, including minimum 10 persons from 3
foreign countries
Activity 6. Creating of website, intranet and database of the Cluster
The activity includes:
* Creating of website of the Cluster;

* Establishing of Internal information (VPN) network of the Cluster;

* Formation of database for searching/offering of services by the members of CGFT /Cluster “Green
freight transport”/.
Activity 7. Creating of transnational cluster connections for encouraging the cooperation with
similar organizations.
The activity includes:
* Participation in an International workshop in Romania - 4 person for 3 days
* Participation in an International workshop in Turkey - 4 persons for 2 days

* Participation in an International workshop in Slovenia - 4 persons for 2 days
* Participation in an International workshop in Bulgaria - 4 persons for 2 days
Activity 8. Participation in national and international fairs and exhibitions
The activity includes:
»» Participation of CGFT in an International exhibition in Istanbul - rented exhibition stand, advertising
space and participation in paid accompanying events.
»» Participation of CGFT in an International forum in Berlin – Inclusion in advertising and information
materials and records and participation in informal accompanying events.
»» Participation of CGFT in an International exhibition in Interlogistica IEC - Sofia - rented exhibition
stand, advertising space and participation in paid accompanying events.
Activity 9. Examination of the status and development of the “Intermodal Freight Transport” in
Bulgaria, analysis and evaluation.
The activity includes:
»» Examination of the status and development of the “Intermodal Freight Transport” in Bulgaria;
»» Assessment and analysis of the prospects for development of the transport industry.

Obligatory elements with a view to imposing combined transport, including railway transport:
»» the regulatory and institutional framework established with a view to liberalizing the railway market
and consolidating the position of the railways as safe and environmentally friendly transport;
»» the development of the railway market in terms of the results of the freight transport, the comparison
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транспорт, съпоставянето между видовете транспорт и показателите за отварянето на пазара;
»» финансовите резултати на сектора, включително информация за капацитета, актуалното
състояние и натоварването на железопътната инфраструктура, а също така и за развитието на
железопътния отрасъл.
Дейност 10. Разработване на обща стратегия за развитие на клъстера, включително план за
действие, финансов план и Програма за изпълнение.
Дейността включва:
* Разработване на стратегия за развитие
ÐÐ Стратегическа рамка за планиране развитието на КЗТТ
ÐÐ Мисия на КЗТТ и визия за неговото развитие
ÐÐ Стратегически цели на КЗТТ
ÐÐ Роля на КЗТТ в сферата на транспортта по отношение на различни аспекти.
ÐÐ Европейската транспортна политика по Интермодален транспорт
ÐÐ Визия на КЗТТ по отношение тенденции за бъдещо развитие
ÐÐ SWOT анализ на българския транспортен сектор
ÐÐ Стратегически приоритети на КЗТТ
ÐÐ Мерки за изпълнение на стратегическите приоритети
* План за действие.
ÐÐ Съвместен маркетинг
ÐÐ Разработване на продукти и внедряване в действие
ÐÐ Комуникация в България и в рамките на сектора
ÐÐ Развитието на интермодален комбиниран транспорт ИКТ
ÐÐ Развитие на професионално равнище на кадрите

Дейност 11. Популяризиране на клъстера.
Дейността включва:

»» Информационна брошура за дейността на клъстера на БГ - А4 цветна – 1000 бр.

»» Информационен каталог на КЗТТ с представяне на участниците в клъстера- лукс– 300бр.
»» Създаване на модел за Електронен бюлетин.

Очаквани резултати:
1. Изградено и обезпечено административно тяло на клъстера и създадени 5 нови устойчиви
работни места;
2. Повишен капацитета на административното тяло на клъстера, посредством реализирани
участия в национални и международни конференции, семинари и/или информационни събития,
тренинги и/или срещи за обмен на опит и др.;
3. Реализирана международна конференция в България за ЗЗТ;
4. Създаване на интернет сайт и информационна (VPN) мрежа;
5. Реализирани участия в национални и международни събития, панаири и изложения;
6. Изградени национални и транснационални връзки за сътрудничество и привлечени нови
членове;
7. Осигуряване на публичност и популяризиране на клъстера;
8. Обществеността е информирана относно проектните дейности и финансовия принос на ЕС
и РБългария;
9. Проведен независим финансов одит на изготения финален отчет по проекта.
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between the types of transports and the indicators for opening the market;
»» the financial results of the sector, including information for the capacity, the actual condition and
loading of the railway infrastructure, as well as for the development of the railway industry.
Activity 10. Working out of a General strategy for the development of the Cluster, including Action
plan, Financial plan and Execution program.
The activity includes:
* Working out strategy for development
ÐÐ Strategic framework for planning the development of CGFT
ÐÐ Mission of CGFT and vision for its development
ÐÐ Strategic objectives CGFT
ÐÐ Role of CGFT in the field of transport in terms of different aspects.
ÐÐ European transport policy for Intermodal transport
ÐÐ Vision of CGFT in terms of the trends of future development
ÐÐ SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) analysis of the Bulgarian transport
sector
ÐÐ Strategic Priorities of CGFT
ÐÐ Measures for implementing the strategic priorities
* Action Plan.
ÐÐ Joint marketing
ÐÐ Development of products and implementation in action
ÐÐ Communication in Bulgaria and across the sector
ÐÐ The development of Intermodal combined transport (ICT)
ÐÐ Staff professional level Development

Activity 11 Popularization of the Cluster;
The activity includes:

»» Information brochure on the activity of the Cluster of BG - A4 coloured - 1000 pieces.

»» Information Catalogue of CGFT with presenting the members of the Cluster-luxury-300 pieces.
»» Creating of a model for E-newsletter.

EXPECTED RESULTS:
1. A formed and secured administrative body of the Cluster and 5 new sustainable jobs set up;
2. Increased capacity of the administrative body of the Cluster, through implemented participation in
national and international conferences, seminars and / or information events, trainings and / or meetings
for exchange of experience, etc.;
3. Conducted international conference in Bulgaria for the Protected Territories Act (PTA);
4. Creating of a website and information (VPN) network;
5. Completed participation in national and international events, fairs and exhibitions;
6. Built up national and transnational relations for cooperation and new members involved;
7. Providing of publicity and popularization of the Cluster
8. The public is informed about the Project activities and the financial contribution of the EU and
Bulgaria;
9. Conducted Independent audit of the final report on the Project.
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Устойчивост на резултатите от проекта
Изградените ИКТ системи ще продължат да се използват от членовете на Клъстера, като се предвижда
да станат достъпни и за други желаещи срещу заплащане.
Всеки един от членовете ще заплаща годишен членски внос, който е предвиден за издръжка на
административното тяло на клъстера (екип и офис) и издаването на електронен бюлетин. Всички
организирани мероприятия, след приключване на проекта, ще бъдат заплащани с такси за участие
(преференциални за членове), включително и участие в бизнес срещи. Ще бъдат организирани
обучения и семинари, с включително чуждестранни лектори, срещу заплащане от участниците.
За реализиране на дейности с инвестиционен и/или инцидентен характер, ще бъдат изготвяни
проектни предложения за осигуряване на допълнителна безвъзмездна помощ.

Sustainability of the Project results
The built ICT systems will continue to be used by the members of the Cluster, and they are expected to
become accessible for other applicants for a fee.
Each member shall pay annual membership fee, which is intended for support of the administrative body
of the Cluster (staff & office) and for printing of newsletters. After completion of the Project, all of the
organized activities will be paid with entry fees (preferential for members), including also participation
in business meetings. The trainings and seminars will be organized with foreign lecturers, paid by the
participants.
For activities having investment and / or incidental character, Project proposals shall be made for providing
of additional grants.

КЛЪСТЕР ЗЕЛЕН ТОВАРЕН ТРАНСПОРТ
GREEN FREIGHT TRANSPORT CLUSTER
България, гр. София 1574, ул. „Гео Милев“ 158
Телефон: 02 421 9513
Факс: 02 421 9514
Мобилен тел.: 0888 801 838
E-mail: info@gftcluster.eu
www.gftcluster.eu

158 Geo Milev str., Sofia 1574 Bulgaria
phone: +359 2 421 9513
fax: +359 2 421 9514
mobile: +359 888 801 838
E-mail: info@gftcluster.eu
www.gftcluster.eu

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от
КЛЪСТЕР „Зелен Товарен Транспорт” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ
отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган“.
“This document is created with the financial support of the Operational programme“ Development of the Competitiveness
of the Bulgarian Economy” 2007-2013, co-financed by the European Union through the European fund for regional
development. The whole responsibility for the content of the document is borne by CLUSTER “Green Freight Transport”
and under no circumstances can be accepted that this document reflects the official position of the European Union and
the Contracting authority”.

