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СТРАТЕГИЯ ЕВРОПА 2020 и нетехнологичните
иновации
Европа 2020 е стратегията за превръщане на ЕС в
интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика,
създаваща високи равнища на заетост, производителност и
социално сближаване.
Съюз на иновациите – водеща инициатива на стратегията
“Европа 2020”, която цели преодоляването на изоставането
на ЕС спрямо основните му конкуренти по отношение на
потенциала за развитие на науката и иновациите.
Иновации в
промишлеността

Иновации в сферата на услугите, публичния
сектор и социалните процеси

Съюзът на иновациите премества тежестта от технологичните иновации към
тези в сферата на услугите, публичния сектор и социалните процеси. Целта е Европа
да премине от общество на знанието към иновационно общество и да се насочат
европейските дейности към социалните предизвикателства.
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Обмен на опит между европейските региони
Програмата INTERREG EUROPE 2014-2020 на ЕК
дава възможност на регионите да разработят
ориентирани към местните условия отговори
на предизвикателствата от „Европа 2020“ за
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Основно средство за обмен на опит между регионите
е идентифицирането и распространението на добри
практики с оглед тяхното внедряване в регионалните
политики.
По този начин положителният опит и политики от
други региони се включват в собствените регионални
програми, в редица приоритетни области.
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ПРОЕКТ InnoMot по програма INTERREG IVC
на ЕК
ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА
Проект “Подобряване на регионалните политики
чрез подкрепа и мотивиране на МСП за
внедряване на нетехнологични иновации”
(InnoMot) се изпълнява в рамките на програма
INTERREG IVC на ЕК
Продължителност: 3 години (1/1/12 - 31/12/14)
Бюджет: 2.274.728 EUR (ЕФРР 1.727.256 EUR)
Партньорски организации от 8 държави: Белгия,
Дания, Франция, Ирландия, Испания, Италия,
Полша, Швеция
Проектът InnoMot попада във второто направление за развитие на РАПИВ:
“Център за иновации и трансфер на технологии”. Той спада към проектите,
целящи предоставянето на иновационни услуги за МСП.
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ПРОЕКТ InnoMot по програма INTERREG IVC на ЕК
ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА
Подготовка за приемането на нови политики и програми, насочени към
подкрепа и внедряване на нетехнологичните иновации от страна на МСП в
регионите-участници в проекта.

ОСНОВНИ СТЪПКИ НА ПРОЕКТА И НАПРЕДЪК:

Определяне и приемане на методология .
Избор на добри практики от всеки регион,

които да бъдат включени в
Сборник „Европейски добри практики в сферата на нетехнологичните
иновации”.
Избор на добри европейски практики, които да бъдат приложени във всеки
регион.
Съвместен анализ на посещения за изучаване на добри практики .
Избор на конкретна добра практика, която да бъде внедрена в региона.
Изготвяне на “План за внедряване на добри практики”.
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Добри практики по проект
InnoMot , програма INTERREG IVC на ЕК
Избор на добри европейски практики в сферата на нетехнологичните
иновации

От всички събрани добри практики РАПИВ селектира 10, които бяха
представени на 29 май 2013г. пред регионални представители на висшите
учебни заведения и бизнеса. С тяхна помощ са избрани практики,
подходящи за внедряване в нашия регион. Те са проучени по-подробно,
чрез работни посещения до регионите – инициатори.
Подобряване на регионалните политики
Чрез изготвянето на План за действие
по внедряването им, те ще бъдат
използвани за подобряване на
регионалните политики в това направление.
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ИЗБОР НА ДОБРА ПРАКТИКА
 Регионално работно заседание “Добри
практики за нетехнологични иновации”,
проведено на 29.05.2013 в гр. Варна,
сградата на РАПИВ
 Присъстват 22 участници от реигона –
прдставители на университетите, бизнеса,
неправителствения сектор и държавната
администрация.

Основни цели:
-Информиране на участниците за добрите практики, събрани по проекта в Сброник
“ Европейски добри практики в сферата на нетехнологичните иновации”.
-Запознаване на участниците с избрани партньорски добри практики.
-Селектиране на добри практики, които имат потенциал да бъдат внедрени в
Североизточнен регион.
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ИЗБОР НА ДОБРА ПРАКТИКА
Анкета за попълване сред участниците в заседанието
Име на практиката

практиката не е
подходяща за
трансфер (0т.)

практиката
може да бъде
приложена при
определени
условия (1т.)

практиката
е напълно
подходяща
за трансфер
(2т.)

Discovery Zone (Ирландия)
Beca emprendedor moderna (Испания)
Alunetwork (Италия)
REPLIC (France)
Model A (Швеция)
Shortcut to new knowledge (Дания)
Технологичен инкубатор Лодз (Полша)
SUPORT (Ирландия)
Mindshake (Испания)
Ingenium II Фонд за вентчър капитал
(Италия)

Получени са 11 броя попълнени анкети от регионални представители, участвали в
заседанието. На базя резултатите от анкетите и допълнителни дискусии са избрани 3
практики, които да бъдат проучени на място, в съответните региони.
Селектирани практики:
-Discovery Zone, Meath, Ireland;
-SUPORT, Meath, Ireland;
-Mindshake, Navarra, Spain.
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DISCOVERY ZONE
Иновативна обучителна програма, предложена от Meath County Enterprise
Board (CEB).
Район на приложение: Регион Мийт, Ирландия и в последствие в регионите
Каван, Донегал, Монаган

:
Програмата е в резултат на увеличения брой безработни или наети на ниски позиции опитни
професионалисти като следствие на финансовата и икономическата криза през последните
години.
Програмата включва 12-седмично обучение (3 дни/седмица), насочено към хора с
професионален трудов стаж, които имат желание да създадат и развият свой бизнес.
Комбинация от обучение и менторство.
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DISCOVERY ZONE – предимства и възможности за внедряване
Цели: Да обучи опитни професионалисти в управленски,
лидерски и бизнес умения и знания за постигане на
растеж и устойчивост на техния бизнес.
Резултати: 32 участници в програмите, от които 23 са
стартирали самостоятелен бизнес (72% успешни
участници); повече от 120 участници в другите райони
на Ирландия.
Приложимост: Програмата Discovery Zone лесно се
прилага в различни региони, учебните материали се
изготвят централизирано. Бюджетът е 40.000 EUR (към
програмата е включена още една програма, за обучение
на обучаващите кадри – Engage).
Участниците биват селектирани по редица критерии.
По програмата им се съдейства за получаване на
финансиране.
Авторите
по
настоящем
работят
върху
устойчивостта на програмата и предоставянето на
услуги на участниците в периода след приключването й.
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SUPORT
“SUPORT” е иновация в областта на услугите, изпълнявана от Регион Лаут,
Ирландия.
Практиката е разпространена още в Ирландия, Испания, Франция, Германия и
Полша

:
Онлайн портал за обучения и методи за "доближаване" до научните постижения на
университетите, насочени към МСП. Проектът се финансира от Life Long Learning Programme –
ERASMUS 2010 – 2012. Идеята е да се предоставят на МСП подходящи средства за запознаване
и осъществяване на връзката с научните постижения на Университетите. Курсът се състои в
краткосрочно обучение и онлайн подкрепа; материалите се подготвят централизирано, а с
помощта на местен доставчик във всяка държава се провежда самото обучение и подкрепа.
Сайтът www.suport-project.eu е преведен на английски, испански, френски, немски и полски
език.
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SUPORT – предимства и възможности за
внедряване

Цели: Да идентифицира пречките пред МСП и университетите
за взаимодействие помежду си
Резултати: 30.000 потребители, които са осъществили онлайн
курс в рамките на 18 месеца
Приложимост: Програмата SUPORT лесно се прилага в
различни региони (до сега е внедрена в 5 държави), учебните
материали се изготвят централизирано и са достъпни
безплатно он-лайн на 4 езика..
Пилотно програмата е стартирала с 60 предприятия, но
бройката не е задължителна.
Учебният курс може да се проведе и он-лайн.

12

MINDSHAKE

Mindshake
е
организационна
иновация, програма, създадена от
организацията CEIN, Навара, Испания.

:
“Mindshake” е програма, която насърчава въвеждането на иновации и развитието
на креативността в компаниите по систематичен и практически начин, залагайки
тези цели във вътрешната политика за развитие на фирмата
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Mindshake– предимства и възможности за
внедряване
Цели: Да подобри уравлението на МСП посредством
практически подход. Програма за подобряване на
управлението на иновации във фирмите. Пълна програма,
която комбинира обучение и консултации и е базирана на
„учене чрез правене” чрез разрешаване на реален казус на
фирмата.
Етапи:
определяне
на
проблема
или
предизвикателството –
проучване: определяне на
възможностите – създаване на идеи – създаване на модел –
тестване на продукта/идеята – план за действие
Резултати: 11 МСП преминали курса на обучение
Приложимост: Програмата би могла да се приложи лесно,
стига да се намерят подходящите ментори и експерти в
сферата на иновациите.
Целевата група предприятия са или бързо развиващи се
иновативни фирми, т.нар. “газели”, или утвърдени средни
предприя, с икономическо влияние върхо региона. При
внедряване следва да се проучи възможността за
разширение на целевата група.
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Изследване на място – опознавателно посещение в
регион Навара, Испания - 27 септември 2013г.
Организатор на посещението е партньора по проекта, организацията CEIN. На делегацията от РАПИВ
е представен икономически обзор на регион Навара, както и подробна презентация на регионалния
план за развитие, изготвен от Фондация “Moderna”. По-подробно е разгледана добрата практика
“Mindshake”., чийто създател е CEIN.
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Изследване на място – опознавателно посещение в
регион Meath, Ирландия 14-15 ноември 2013г.
Посещението е организирано от ирландския партньор по проекта, Meath CEB с цел позадълбочено изследване на добрите практики „Discovery Zone” и „SUPORT”. Тяхното
представяне е направено от съответните отговорни мениджъри.
Предприемачи, взели участие и успешно завършили курсове по програмите, споделиха своя
опит.

Участници:
-Г-н Мерткан Ибрямов, заместник
областен управител на Варненска област;
-Г-н Яни Янев, вице-президент на ВСУ
„Черноризец Храбър” и председател на
управителния съвет на РАПИВ;
-Доц. д-р Димитър Радев, изпълнителен
директор, РАПИВ;
-Г-жа Мария Златева, главен
счетоводител, РАПИВ ;
-Г-жа Ивелина Несторова, експерт
проекти, РАПИВ.
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Изследване на място – опознавателно посещение в
регион Meath, Ирландия 14-15 ноември 2013г.
Посетени регионални организации, подкрепящи
бизнеса и иновациите:
- Регионален център за развитие Дъндалк, където се
намира Институтът Дъндалк за технологично
подпомагане и технологичен трансфер
- Интелигентен еко-център www.smartecohub.com и
еко клъстер, подкрепящ иновативни производства;
- Meath County Enterprise Board –отговарящ за
развитието на бизнеса, търговията, технологиите и
иновациите в региона.
- Иновативни предприятия.
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Значение на проекта InnoMot за изпълнението на целите,
заложени в общинските програмни документи

При разработването на Общинския План за развитие на Община Варна
2014-2020 г. развитието и внедряването на нетехнологични иновации в
бизнеса спомага за изпълнението на :

Приоритетна област I: ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ, приоритети 1.1.
Стимулиране на предприемачеството на основата на икономика на
знанието, 1.2. Подобряване качеството на образованието и частично в
някои мерки от приоритет 1.3. “Повишаване ефективността на
иновациите и научните изследвания. Подкрепа на високотехнологични
производства и услуги.”, касаещи нетехнологичните иновации в бизнеса

Внедряване на социални иновации спомагат за постигане на
стратегическите цели от Приоритетна област II: ПОДОБРЯВАНЕ НА
КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна РАПИВ
Високотехнологичен бизнес инкубатор
кв.“Аспарухово”,
п.к. 87
Варна 9003
България
тел.: +359 52 383700
моб.: +359888 880 311
факс: +359 52 383701
E-mail: office@rapiv.org
www.rapiv.org
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