
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО-
„ДИГИТАЛНИТЕ ГРАДОВЕ“

“Нека вашия град стане по-иновативен, продуктивен и 
ефективен”



Идея
В какво се 

състои?
Какви са 
ползите?

Пилотен 
проект

Участници 
в пилотния 

проект

Участници 
в 

текущото 
издание

План за 
действие



ИДЕЯТА

Предизвикателството-
„Дигиталните градове“ 

представлява индивидуална 
програма за менторство 

инициирана от Европейската 
Комисия. Целта на програмата е 

да помогне на 15 европейски 
града да развият и приложат 

политики на дигитализация, които 
целят да подобрят живота на 

гражданите, бизнеса и  
предприемаческата среда.



РАБОТЕН МЕХАНИЗЪМ

Градовете участници ще преминат през 14-18 месечна 
програма с цел развитието и прилагането на стратегия за 

дигитално развитие. Експерти в областта ще подкрепят 
градовете, като им предоставят консултации и 

менторство на местния език.

„Peer to peer“ 
методи за обучение 

и споделяне на 
знания с други 

европейски градове 
ще бъдат съчетани с 
иновативни практики 
с цел подпомагане 

на градовете в 
изпълнението на 
дигиталната си 

стратегия.

Оценяване на 
дигиталната зрялост 

на града 
посредством 

специално 
разработени за 

целта инструменти 
и достъп до 

европейска мрежа 
от контакти.



ПОЛЗИ ОТ ПРОЕКТА

Градовете, участващи в 
инициативата, ще получат:

• План за действие в подкрепа на 
дигиталната трансформация на града 
и развитието на бизнеса и градска 
среда.

• Достъп до европейска мрежа от 
партньори, които ще предоставят 
експертно мнение и съвети по темата.

• Помощ в изграждането и развитието 
на „хъб“ за ИТ кадри и предприемачи.



ПИЛОТЕН ПРОЕКТ

Предизвикателство е втората по ред 
инициатива след: „Проект за градове и 
региони – пионери в инициативата за 

дигитална трансформация“

Пилотният проект е иницииран от 
Европейската комисия с цел създаването на 

практически приложими примери, за това 
как градовете могат да се развият чрез 

дигитални похвати.

Градовете, участвали в пилотния проект, ще 
предоставят напътствия и менторство, 

споделяйки добри практики с участниците по 
време на цялата програма.



УЧАСТНИЦИ



ГРАДОВЕ ПАРТНЬОРИ

Градове, които са 
кандидатствали по 
програмата, но не 

са били одобрени за 
участие, ще могат да 

се включат в 
инициативата, като 

„градове-партньори“ 

Ползите за 
градовете-партньори 
са: 

•Публичност на 
европейско ниво

•Достъп до експерти за 
разработването на 
политики 

•Споделяне и прилагане 
на добри практики

•Достъп до методологични 
инструменти

•Възможности за 
създаване на мрежа от 
контакти



План за действие

Първият академичен семинар по проекта успя да събере на едно място всички градове с цел: 

Да се стартира процеса
по дигитална
трансформация и всеки
град да се запознае със
своя проектен ръководител
за цялостна координация и
напътствия

Сътрудничество с
градовете, участващи в
пилотния проект, с цел
предоставяне на напътствия
и менторство.

Да се установи текущото ниво
на дигитална зрялост на града
чрез предоставените
методологични инструменти и
да се съберат идеи, свързани
с цялостната визия и амбиция
за дигитална трансформация
на града.

Споделяне на добри практики
и създаване на мрежа от
контакти.


