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Какво е 
креативност? 

What is 
creativity? 



Колко от вас биха се 
определили като 

креативни? 

Do you think that you are 

a creative person? 



Колко от вас считат, че 
организацията, в която работят е 

креативна? 



 



 



Основни цели и задачи на проекта 
 Да предостави на европейските МСП пълен комплект обучителни 

материали за управление на креативността и иновацията; 

 Да предостави на европейските МСП необходимите практически 
инструменти, за да могат да развият способностите си за идентифициране 
на факторите, възпрепятстващи креативността и иновацията, и да 
предприемат съответните действия; 

 Да се повиши конкурентоспособността и капацитета за иновации на 
МСП чрез предоставян на необходимите инструменти и практики за 
повишаване на креативността в ежедневните им дейности;  

 Да се повиши осведомеността на европейската бизнес и образователна 
общност по отношение управлението на креативността, за да се формира 
необходимата култура, която да подпомага креативността в Европа; 

 Да се повиши адаптивността на бизнес културата, тъй като креативността 
изисква взаимното допълване на технологичната и организационната 
модернизация, както и въвеждането на промени в начина на управление. 

Защо? Кой? Кога? Как? Какво? 



Защо? Кой? Кога? Как? Какво? 



Защо? Кой? Кога? Как? Какво? 

2008г. 

Декември, 
2011г. 

Билбао 

Братислава 

Май, 2012г. 

Дъблин 

Септември, 2012г. 

Май, 2013г. 

Септември, 
2013г. 

Грац 



Как може да се развие 
креативността? 

How can creativity be 
developed? 

www.icreate-project.eu 



 

Как може да се 
измери 

креативността? 

How can you 
measure 

creativity? 

www.icreate-project.eu 



Дейности по проекта 

 Предварителен анализ на потребностите и нагласите чрез интервюиране на 
165 фирми в страните-партньори по темата за креативността; 

 Разработване съдържанието на обучителния пакет на I-Create: Наръчник за 
развитие на креативността и иновациите, Инструмент за преглед и 
самооценка и уеб страница; 

 Тестване на практика на наръчника, на инструмента за преглед и самооценка 
и на уеб страницата чрез провеждане на работни семинари (пилотни 
тестове) с участието на 83 малки и средни предприятия в България, 
Испания, Словакия и Ирландия; 

 Надграждане и допълване на резултатите от проекта въз основа на 
обратната връзка, коментарите и препоръките получени от всички 
участващи страни (участници, обучители, експерти и т.н.) – разработване на 
актуализирана и окончателна версия; 

 Кампания за разпространение на резултатите във всички страни партньори. 

Защо? Кой? Кога? Как? Какво? 





Резултати от проекта 

 Анализ на потребностите и нагласите по отношение на 
изучаването и приложението на креативността. 

 Практическо тестване на разработени обучителен пакет 

 Разработен „Наръчник по креативност и иновации” 

 Разработен инструмент за преглед и самооценка на 
креативността 

 Разработен уеб сайт на проекта: www.icreate-project.eu  

 Мащабна кампания за разпространение на резултатите. 

Защо? Кой? Кога? Как? Какво? 
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Благодаря ви за вниманието! 


