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 Проект KIMET стартира през 2008 г. и неговата основна цел е да 

бъдат разработени набор от средства, позволяващи на МСП в сектор 

„Металургия” да обобщят опита и знанието, което служителите са 

придобили по време на работата си, за да го предадат на нови служители, 

като по този начин се насърчава взаимния обмен. 

 

 В тази връзка, KIMET цели валоризирането на методологията и 

резултатите, разработени в предишния проект FORSIMPAD, като ги 

адаптира към обстоятелствата в сектор „Металургия”, подобрявайки 

участието на опитни служители (по възрастни) в развитието на МСП от 

сектор „Металургия”, чрез интегрирането на новопостъпилите в МСП 

служители. 

 

 Всичко това става посредством разработването на Ръководство, 

което ще помага и насочва МСП в сектор „Металургия”, в процеса на 

предаване на знания, като предоставя различни  методологии и 

инструменти за всяка фирма, която в зависимост от нейните 

характеристики може да го адаптира за собствените си нужди. Това 

означава, че компанията е в състояние да насърчава по конкретен начин 

своите работници, да потвърдят своя опит и да предадат знанията си на 

новопостъпилите работници, насърчавайки по този начин взаимния обмен 

и позволявайки предаването на знания в нови ситуации, поощряващи по 

този начин обучението на работното място. 

ПРЕДИСТОРИЯ НА KIMET 

 

 На 26 и 27 април 2010 г., се проведе четвъртата 

транснационална среща по проект KIMET, в Хилверсум (Холандия). 

Целта беше да се насърчи и развие формулирането, 

капитализирането и предаването на знания на индустриални МСП. 

 Воден от Federación Vizcaína de Empresas del Metal и 

координиран от Fondo Formación Euskadi, проектът се финансира 

от Европейската комисия, в рамките на Трансфер на иновации по 

програма „Леонардо да Винчи”. Проектът ще бъде изпълнен в 

периода 2008-2010 и координиран от партньори от Испания, 

Франция, Холандия и България. 

 В KIMET си партнират организации и органи за професионално обучение, оценяване и консултиране, както 

публични, така и частни. Всички те имат пряко отношение към индустриалния сектор: 

• Federación Vizcaína de Empresas del Metal, провинция Биская (Испания); 

• SEA Empresarios Alaveses, Баска автономна област (Испания); 

• Българска търговско-промишлена палата; 

• KENTEQ, център за развитие на служители и фирми (Холандия); 

• CAFOC, публична организация за обучение (Франция). 
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 Проектът стартира с идентифицирането и анализа на информацията относно съществуващите практики за 

предаване на имплицитни знания и популяризирането му в различните страни, както и изучаване на трудностите при  

предаване на имплицитни знания в индустриални МСП. 

 

 Заключенията подсилиха още повече обосновката на проекта: компаниите признават, че предаването на знания и 

опит насърчава и повишава развитието, конкурентоспособността, професионализма и постоянното адаптиране на 

човешките ресурси, както и производителността и конкурентоспособността на МСП. Въпреки това, резултатите от 

изследванията на МСП в сектор „Металургия” от страните, които участват в проекта, показват че повечето МСП нямат 

системи и инструментариум, насочени към трансфер на знания, въпреки че всички те изразяват необходимост и интерес 

за опознаване и практикуване на техники и инструменти, които ще им бъдат от полза при изпълнението на тази задача. 

 

 Втората важна дейност в проектът е да се оцени, съвместно с фирмите (всяка държава е отговорна за избор на 

фирма) методологията и инструментите, които да бъдат предадени в рамките на проекта (проект FORSIMPAD), като бъдат 

приложени и изпитани върху работниците във фирмите. 

 

 От резултатите от тази дейност, бе определена структурата и съдържанието на Ръководството, като към 

първоначалния подход бяха добавени нови методи и средства за трансфер на знания, с цел разработване на по-

оперативно ръководство, съобразно гледната точка на  МСП. 

ЦЕЛ НА ТРАНСНАЦИОНАЛНАТА СРЕША В ХИЛВЕРСУМ: 

ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОТОТИПА НА РЪКОВОДСТВОТО 

 Целите на транснационална среща в Амстердам (Холандия) бяха насочени към: 

• Оценяване, съгласуване и включване на подобренията в прототипа на Ръководството; 

• Определяне и създаване на основите за изработване на крайния продукт: CD, който съдържа KIMET 

Ръководството. 

 

 Всяка организация допринесе и представи възможните подобрения, които биха могли да бъдат въведени в 

Ръководството. Тези подобрения бяха оценени и одобрени от всички партньори и беше взето решение кои от тях и 

как да бъдат внедрени. 



СЛЕДВАЩАТА ТРАНСНАЦИОНАЛНА СРЕША 

 

 Следващата и последна транснационална среща по проекта ще се проведе в Билбао (Испания) на 14 септември 

2010 г.,и нейната цел ще бъде да се представи KIMET Ръководството в CD формат. 

 

 До тогава ще бъдат внедрени последните подобрения и съдържанието ще бъде преведено на езиците на страните 

партньори: испански, френски, холандски и български език. Постигнато беше съгласие да се въведе версия на английски 

език, като общ работен език за вътрешно ползване, за развитието на проекта. През следващите месеци, при 

прехвърлянето на информацията от хартиен носител в CD формат, ще продължи планираната работа по качеството и 

валоризация на проекта. 

 

 По време на последната среща ще се възползваме от ситуацията, за да популяризираме крайната версия на 

продукта пред целева група, както и други институции, организации и физически лица, заинтересовани от крайния резултат 

от проекта. 
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