
„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез програма URBACT II 2007-2013. Цялата отговорност за 

съдържанието на документа се носи от Община Варна и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерство на 

регионалното развитие ". 

 

 

ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ГРАДОВЕ И УНИВЕРСИТЕТИ ЗА РАЗВИВАНЕ НА 

УСТОЙЧИВИ ГРАДСКИ ИКОНОМИКИ И ОБЩЕСТВА 

Акроним: EUniverCities 

Наименование: „Партньорство между градове и университети за развиване на 

устойчиви градски икономики и общества" 

Продължителност на проекта: 26 месеца, 01.02.2013 г.- 30.04.2015 г.  

Водеща организация:  

ХОЛАНДИЯ: Община Делфт  

Партньорство: 

 

ШВЕЦИЯ - Община Линкьопинг  

ПОЛША - Община Люблин  

ФИНЛАНДИЯ - Община Тампере  

ПОРТУГАЛИЯ - Община Авейро  

ИТАЛИЯ - Община Лече  

ГЕРМАНИЯ - Община Магдебург  

ГЕРМАНИЯ - Община Аахен  

БЪЛГАРИЯ - Община Варна  

БЕЛГИЯ - Община Гент  

ДАНИЯ - Община Алборг  

ШВЕЙЦАРИЯ - Община Лозана  

НОРВЕГИЯ - Община Трондхайм 
 

Бюджет на проекта: 699 900 евро (1 367 604.60 лева); 

Бюджет на Община Варна: 50 650 евро или 99 062.80 лева, от които собствен принос в 

размер на 10 130 евро или 19 812.55 лева. 

Постигната обща цел: 

Създадена бе Стратегия за сътрудничество между градовете и университетите, която бе 

приета като официален документ на Община варна от Общински съвет – Варна, чието 

изпълнение ще продължи в рамките на 10 години. С изпълнението на стратегията 

университетските градове ще бъдат „двигатели" на Европейската икономика на познанието 

и основен източник на нови знания, идеи, продукти и услуги, които са основа на 

просперитета и благосъстоянието. Ефективните форми на сътрудничество между градовете 

и университетите, които бяха дефинирани подпомагат ориентирането на града към 

развиване на икономика на знанието и изграждане на общество на познанието и  

реализирането на Стратегия'2020 на ЕС. 
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Специфични цели: 

 Изработен е дългосрочен план за създаване на „жизнени лаборатории", в които 

студенти и изследователи да решават задачи от реалния живот и действителни, а не 

имагинерни проблеми на обществото и икономиката в града; 

 Увеличена е атрактивността на града за привличане на чуждестранни студенти и 

изследователи; 

 Подпомогна се икономическото развитие на града в регионален контекст; 

„Дисекция" на управлението – дефинираха се методи за изграждане на 

ефективно партньорство; 

Целеви групи: 

• Власт имащи и политици, с отговорности в градското и регионално планиране; 

• Организации и експерти с отговорности в местното планиране и максимално 

свързани с дейностите на мрежата. 

Постигнати резултати: 

• Съставена местна групи от експерти свързани с дейностите на проекта, които имаха 

задача да подпомагат изпълнението на проекта; 
• Придобити са опит и знания от другите участници в мрежата; 

• Получени са полезни препоръки получени от партньорите по проекта по време на 

работни срещи за проследяване на развитието на участниците в проекта; 
• Дефинираха се идеи за създаване на „жизнени лаборатории"; 
• Поставиха се основи за създаване на солидна университетска мрежа в Европа; 

• Повиши се ролята на градовете-университети в икономическите и кохезионни 

политики на ЕС и националните политики и като двигател на растеж; 
• Изградена е марка на града като „Студентки град". 

Статус на проекта: Приключил 

 

 


