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 През периода на развитие на проекта (2008-1010), организациите - партньори работиха по различни 

дейности, докато стигнаха до съставяне на Ръководство “КИМЕТ”, което предоставя на промишлените 

МСП подробна информация за трансфера на знания сред техните работници, използвайки лесни и 

приложими инструменти. 

 

 За постигането на този готов продукт сме преминали през различни етапи, които се считат за ключови 

елементи от дейностите по проекта, тъй като междинните продукти са основа за изграждане на последващи 

резултати. Постиженията бяха потвърдени от експерти от партньорите и други организации с богат опит по 

отношение на трансфера на знания. 
 

 Етапите до изготвянето на крайния резултат бяха:  

•  Идентифициране и анализ на съществуващите практики по отношение на формализацията и 

трансфера на косвени знания в рамките на предприятията в различните държави. 

  

•  Изследването на трудностите при оформяне и трансфер на косвени знания в индустриалните МСП. 

 

•  Проектиране и пригодяване на методология и инструменти, в съответствие с получената информация 

от анкетираните фирми. Отправната точка е крайният резултат от проекта FORSIMPAD (проект, 

който е бил трансфериран). 

   

•  Оценяването, извършено от компаниите, на методологията и разработените инструменти (във всяка 

страна партньор), до етапа на прилагането им с работници от компанията. 

  

 

Постигнати резултати 

На 14 Септември 2010 в Билбао (Испания) се състоя петата 
транснационална среща по проект „КИМЕТ”, който е 
насочен към насърчаване и развитие на формализацията, 
капитализацията и трансфера на знания в индустриалните 
МСП.  

 Ръководен от Federación Vizcaína de Empresas и 
координиран от Fondo Formación Euskadi, проектът е 
финансиран от Европейската комисия в рамките на дейност 
Трансфер на иновации по Програмата Леонардо да Винчи за 
професионално обучение. Той ще бъде разработен през 
периода 2008-2010г. в сътрудничество с Испания, Франция, 
Нидерландия и България.  

 В партньорството „КИМЕТ” участват важни публични и частни образователни, оценителни и консултативни 

органи и организации, които са директно обвързани с индустриалния сектор, а именно  Federación Vizcaína de 

Empresas del Metal в Биская, SEA Empresarios Alaveses (в Баската провинция), Българската търговско-

промишлена палата (БТПП) и KENTEQ - център за развитие на служители и фирми в Холандия и обществената 

организация за непрекъснато обучение CAFOC във Франция.  
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 Съвместните усилия доведоха до Ръководство, което подпомага и обслужва индустриалните МСП в 

процесите на трансфер на знания чрез предоставяне на различни методологии и инструменти, които в 

зависимост от характеристиките на компанията, могат да се адаптират към собственото им положение. 

Като се възползва от Ръководството “КИМЕТ”, компанията успява да насърчи по правдоподобен начин 

утвърждаването на опита и предаването на знанията на работниците към колегите им, насърчавайки 

взаимния обмен и позволявайки трансфера на знания в настоящата променлива среда.  
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Приключването на  проекта води до закриването на една фаза и въвеждането на нова. Проектът “КИМЕТ” 

е в крайния си стадий и започва нов период на разпространение и валоризация на постигнатите резултати. 

Това е възможност за компаниите в металургичния сектор да започнат да оценяват предимствата на 

правилното управление на знанията и да организират по предварително уточнен начин трансфера им, 

вземайки мерки за предотвратяване на бъдещо изтичането на ключови знания - косвени (опит) или явни. 

 

 

 За тази цел, на 14 септември в Билбао се проведе заключителната среща за представяне на резултатите в 

дисков (CD) формат. 
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