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ПРОЕКТ „УСКОРЯВАНЕ ВЪВЕЖДАНЕТО НА БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИИТЕ“ с акроним

DL Tech Up се изпълнява в партньорство от  

 Европейски институт за местно развитие – Солун, Гърция и 

 Национално сдружение „Планинско мляко“ – Смолян, България.

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и 

националните фондове на участващите държави в Програма ИНТЕРРЕГ V А 

Гърция- България 2014-2020

Обща стойност на проекта 407 681.00 евро, от които:

От ЕФРР                                    346 528,85 евро

Съфинансиране от участващите държани 

61 152,15 евро
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Цел на проекта:

съвместното създаване и реализиране на акселерираща програма за

стимулиране на пилотното внедряване на базирани на DLT (distributed ledger

technologies) социални и обществени приложения за справяне със

съществуващите или възникващи предизвикателства за устойчивост в

трансграничния район.
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Програмата на Акселератора ще бъде насочена към:

 изследователи,

 ИТ разработчици,

 предприемачи, земеделски производители,

 стартиращи фирми и компании от сектори

- мляко и млeкопреработване,

- зеленчукопроизводство,

- търговия с храни чрез използване на приложения на ИТ,

- логистични и маркетингови услуги и дейности.
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Избираеми ще бъдат

кандидати за

акселериращата програма от

трансграничния район

Гърция-България:

 Области Еврос, Ксанти,

Кавала, Серес и Солун в

Гърция

 Области Хаасково,

Кърджали, Смолян,

Благоевград в България
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Как и кога ще се случи това? В четири етапа:

1) Създаване на Програма на Акселератора.

2) Разработване и публикуване на Покана за кандидатстване за подкрепа от

Акселератора.

3) Избор на 10 проекта с фокус агро-храни от приоритетните сектори, които да

бъдат подпомогнати чрез мрежата от наставници до фаза на зрялост за

разработване на бизнес планове за кандидатстване за финансиране от

национални и европейски програми и/или от кредитни институции.

4) Оказване на методологическа и експертна подкрепа на избраните за подкрепа

проекти от наставниците на Акселератора.

Период: м. октомври 2022 г – м. юни 2023 г.
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За повече информация:

Милкана Йорданова, Председател на

НС „Планинско мляко»

тел. +359 888759102,

ел. поща: milkanayordanova@abv.bg

Благодаря за вниманието!


