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Целта на проекта „Управление на ИТ услугите за МСП” (ITSM4SME) от програма
Леонардо е да стимулира иновациите, базирани на ИТ в МСП. За периода до
септември 2015 г. около 120 малки и средни предприятия (МСП) от региона на река
Дунав ще преминат през обучение за прилагане на концепции за управление, базирано
на ИТ услуги. В рамките на проект ITSM4SME шест партньори от Австрия, България,
Германия, Румъния и Словения си сътрудничат успешно. Ръководител на консорциума
е университетът в Хейлброн, Германия. Общият бюджет на проекта възлиза на 400000
евро, от които грантът е на стойност 300,000 евро.
Европейският проект ITSM4SME е базиран на резултатите от изпълнението на проекта
INNOTRAIN IT от програма INTERREG IVB Central Europe. Иновативните резултати,
каквито са например, методът ITSM, концепцията за тренинга, тренинг материалите и
инструмента за ITSM моделиране са адаптирани и пренесени в България, Румъния и
Словения. Тренинг-курсовете са специализирано разработени за подбраните целеви
групи от ИТ мениджъри и в тях участниците се обучават как да внедряват ITSM
стратегиите в собствения си бизнес.
IITSM4SME е насочен към съвременните предизвикателства, стоящи пред МСП от
региона на р. Дунав. За да останат конкурентоспособни МСП се нуждаят от понататъшно оптимизиране на бизнес процесите с помощта на модерни информационни
технологии. На практика обаче, ИТ мениджърите често са въвлечени в управлението
на базисни (елементарни) ИТ функции, например, поддържане и разгръщане на
принтери, софтуер и услуги. Това връзва финансовите и човешките ресурси на
фирмата и сериозно затруднява нейните възможности за иновации. Освен това,
регионът на р. Дунав страда от недостиг на подходящи тренинг програми за ефективно
използване на ИТ услуги в МСП. Проектът IITSM4SME се стреми да преодолее тези
бариери пред иновациите, с използването както на очни, така и на он-лайн базирани
форми за обучение.
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образование. Тя носи името на италианския енциклопедист от Възраждането и
подкрепя и допълва политиките за обучение на участващите държави. По този начин
програма Леонардо да Винчи подпомага европейските граждани да придобиват
международни компетенции. От друга страна, чрез изпълнението на такива проекти, тя
допринася за внедряване на иновации и подобрения в системите за професионално
обучение на страните-участнички.
Проектът на ЕС ITSM4SME се основава на резултатите от проекта INNOTRAIN IT от
програма INTERREG IVB Central Europe. Иновативни резултатите от проекта, като
например метода ITSM, концепцията за обучение, учебните материали и средставата
за моделиране на ITSM ще бъдат адаптирани и пренесени в България, Румъния и
Словения.
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консорциума на предишния проект INNOTRAIN IT и сега отговарящи за концептуалната
и методологическата част от изпълнението на проекта. Другите трима партньори,
отговорни за обучението, са от различни части на региона на река Дунав и имат богат
опит в обучението в сферата на IT компетенции и иновационни умения. ITSM4SME се
финансира от програма на Европейската комисия в рамките на проекта Леонардо и е с
общ бюджет от почти € 400,000.

