МЕЖДУНАРОДЕН СЕМИНАР

ЕВРОПЕЙСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Проект “Насърчаване развитието на предприемачеството сред младите специалисти”

30 МАРТ 2010 г.
Хотел Аква, Варна

ПОДКРЕПА ЗА
ИНОВАЦИИТЕ –
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА
МАЛКИ И СРЕДНИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
д-р Димитър Радев
Изпълнителен директор

Основни принципи за развитие на
иновациите

-

Равнопоставеност:
Предприятия
- Образование и изследвания
- Администрация
- Посреднически организации.
-

-

Консенсус.

ИНОВАЦИОННА СИСТЕМА
Обща рамка:
· Финансова система
· Законодателство, в т.ч. данъчно
· Иновационна култура и
предприемачество

Търсене:
· Производители
· Клиенти

Промишленост

Големи фирми

Утвърдени МСП

Иновационни
фирми (нови)

Бизнес
Инкубатори
Подпомагащи
институции
Технологични
паркове

Образователн
а система

Политическа
система

Повишаване на
квалификацията

Правителство

Висше
образование

Местна власт

Научноизследователска
дейност

Политика за
подпомагане
на иновациите

Инфраструктура
Капитал

Информация

Услуги за
подпомагане на
бизнеса и иновациите

Стандарти

Източник: Kuhlman, Arnold “The Cluster Policies Whitebook”, IKED, 2004

Регионална агенция за предприемачество
и иновации - Варна

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна
(РАПИВ) е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо
дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната
икономика, чрез развитие на предприемачеството и
иновациите.

ЧЛЕНОВЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

 Местни власти
• Областна
Варна

администрация

• Община Варна
• Община Аксаково
 Университети на град Варна
 Научни и изследователски
институти;
 НПО
 Бизнес
 Банка

–

РАПИВ – ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

 Високотехнологичен
бизнес инкубатор
 Център за иновации
и трансфер на
технологии
Високотехнологичен
парк

ИНОВАЦИОННА СИСТЕМА
Обща рамка:
· Финансова система
· Законодателство, в т.ч. данъчно
· Иновационна култура и
предприемачество

Търсене:
· Производители
· Клиенти

Промишленост

Големи фирми

Утвърдени МСП

Иновационни
фирми (нови)

Бизнес
Инкубатори
Подпомагащи
институции
Технологични
паркове

Образователн
а система

Политическа
система

Повишаване на
квалификацията

Правителство

Висше
образование

Местна власт

Научноизследователска
дейност

Политика за
подпомагане
на иновациите

Инфраструктура
Капитал

Информация

Услуги за
подпомагане на
бизнеса и иновациите

Стандарти
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Високотехнологичен бизнес инкубатор
Общи услуги
Високотехнологичният бизнес инкубатор предлага на
стартиращите и съществуващи МСП възможността да
базират своя бизнес в подходящи помещения, и да се
възползват от редица услуги.
Компонент “Управлявана работна среда" осигурява
подходящи съоръжения и услуги на инкубирани
технологични фирми, както и на външни фирми, като
- Преференциални цени на офис помещения и различни
зали;
- Информационно-ресурсна помощ
- Комуникационни услуги
- Техническа помощ

Високотехнологичен бизнес инкубатор

Компонентът "Бизнес консултации" фокусира върху
подпомагането на местните фирми в широк спектър от
области.
Предлагат се следните услуги за инкубираните
фирмите, както и за други технологични фирми извън
рамките на инкубатора:
- Юридически консултации
- Финансово-счетоводни услуги
- Маркетинг консултации
- Патентно право
- Бизнес-партньорство
- Обучение

ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧЕН БИЗНЕС
ИНКУБАТОР ВАРНА

ПРИОРИТЕТИ
ЗА ПРИЕМ НА ФИРМИ


Информационни и

комуникационни технологии;


Технологии

за

околната

среда

развитие

(вкл.

опазване
и

на

устойчиво
алтернативна

енергия);


Авангардни морски технологии;



Медицински и фармацефтични

продукти и технологии.

ВТБИ КЪМ РАПИВ
НАЕМНА ПОЛИТИКА
За наемателите на РАПИВ са валидни
преференциални цени, базирани на средния
пазарен наем за кв. Аспарухово, гр.Варна, който
се приема условно за база - 100%.
Фирми
наематели

80%

Инкубирани фирми
I година II година

10%

30%

III
година
60%

ПРИЕМ ВЪВ ВТБИ КЪМ РАПИВ

Приемът
във
ВТБИ
се
извършва
чрез
кандидатстване пред Управителния съвет на
РАПИВ със:
•Собствени

проекти на кандидата;
•Проекти предложени от РАПИВ.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА
1.

Допускат се всички български физически и
юридически лица, разработващи иновационни
продукти и услуги в приоритетните за ВТБИ
технологични области.

2.

Кандидатите да са в етап на стартиране или в
ранен етап на развитие на проектите.

3.

Попълват се следните документи:
Регистрационна заявка на кандидата;
Регистрационна заявка за проекта;
Бизнес план.

ПРОЦЕДУРА ПО ИНКУБИРАНЕ
1.

Кандидатите
трябва
да
имат
готов
високотехнологичен проект, който се нуждае от
пазарна реализация.

2.

Постъпилите в РАПИВ проекти за инкубиране се
приемат и разглеждат от Секретариата на
Експертния съвет и от мениджмънта на РАПИВ.

3.

Експертният съвет е съвещателен орган към
Сдружение РАПИВ, който оценява предложенията
за инкубиране във ВТБИ към РАПИВ.

4.

С одобрените за инкубиране фирми от Експертния
съвет се сключва договор за инкубиране.

УСПЕШНИ ПРИМЕРИ
Фирма 3К ООД
Проектът, с който фирмата е приета за
инкубиране е "Последна електрическа
миля" или телекомуникации по
електрическата мрежа, посредством
PLC технология. Фирмата увеличава
оборота си 8 пъти.

Свемар ООД е специализирана в
областта на водните технологии,
изграждане и оборудване на водоеми,
поливни системи и оборудване на
водоеми. След периода на инкубиране,
който е 2 години и 8 месеца, Свемар
ООД увеличава своя персонал 8 пъти и
оборота си 10 пъти.

Двете фирми са номинирани от
Бизнес академия за бизнес откритие
за 2009 г.

ИНОВАЦИОННА СИСТЕМА
Обща рамка:
· Финансова система
· Законодателство, в т.ч. данъчно
· Иновационна култура и
предприемачество

Търсене:
· Производители
· Клиенти

Промишленост
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Инкубатори

Утвърдени МСП

Подпомагащи
институции

Иновационни
фирми (нови)

Технологични
паркове

Образователн
а система

Политическа
система

Повишаване на
квалификацията

Правителство

Висше
образование

Местна власт

Научноизследователска
дейност

Политика за
подпомагане
на иновациите

Инфраструктура
Капитал

Информация

Услуги за
подпомагане на
бизнеса и иновациите
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ЦЕНТЪР ЗА ИНОВАЦИИ И
ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ

ПРИОРИТЕТИ
 Регионална иновационна политика;

 Технологичен трансфер;
 Иновационни
 Регионални

услуги за МСП;

инвестиции.

РЕГИОНАЛНА ИНОВАЦИОННА ПОЛИТИКА
Проект № 014664 NE - BG RIS, “Регионална иновационна стратегия (РИС)
За Североизточен район за планиране (СИРП)” е осъществен в
6та Рамкова програма на ЕК.
Партньори:
•РАПИВ,
координатор
на
проекта;
•Обединение
на
областните
управители в СИРП;
•Министерство на регионалното
развитие и благоустройството;
•Университет
на
Западна
Македония, Гърция;
•Администрация
на
регион
Лигурия, Италия;
•Администрация
на
регион
Абруцо, Италия.
Продължителност:
32
месеца
(01.06.2005 – 31.01.2008).
Бюджет: 466 000 Евро.
43 проекта ще бъдат реализирани, 7
от които са пилотни проекти.
www.nebg-ris.net

ПРОЕКТ REGIOCLIMA

Регионално сътрудничество за адаптиране към
климатичните промени











Проектът се осъществява по програма
INTERREG IVC на ЕК, приоритет
околна среда.
Обща
цел:
Да
подпомогне
обществеността да се приспособи към
нови
климатични
особености,
посредством минимизиране на риска от
щети
и
използване
на
нови
възможности,
възникнали
от
климатичните промени.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 36 месеца.
Стартира през Октомври
2008 и
завършва – Септември 2011.
БЮДЖЕТ: 1.999.970,00€
РАЗРАБОТВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКА
СТРАТЕГИЯ
ЗА
АДАПТИРАНЕ
КЪМ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ
ПАРТНЬОРИ:
Кипър,
Италия,
Испания, Естония, Словакия, Франция,
Гърция, България
www.regioclima.eu

ПРОЕКТ INOLINK
Свързване на територията чрез иновационната мрежа










Проектът се осъществява по програма INTERREG
IVC на ЕК, приоритет 1. Иновации и икономика на
знанието.
Обща цел: подобряване обхвата на регионалните
иновационни политики, чрез по-добра връзка на
участниците в регионалната иновационна система,
особено на тези, намиращи се в периферните и
изостанали области
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 36 месеца. Начало януари
2010, приключва – декември 2012.
БЮДЖЕТ: 1.976.077,60€
ПОДОБРЯВАНЕ
ОБХВАТА
НА
РЕГИОНАЛНИТЕ ИНОВАЦИОННИ ПОЛИТИКИ
Партньори: Испания, Италия, Словакия, Германия,
Франция, Португалия, Румъния, Обединено Кралство,
България

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ОБЩИНА ВАРНА
Община Варна и РАПИВ си сътрудничат в различни проекти за
стимулиране на регионалната икономика
на базата на
иновациите.
РАПИВ разработи: Актуализация на Общинския план за развитие
на Община Варна за периода 2007-2013, Договор: Д-8-9200/1419.

ЦЕНТЪР ЗА ИНОВАЦИИ И
ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ
Иновационни услуги за МСП.
Проект EOS “Евро офис услуги”, по 6та РП.
Проект InnoSME за насърчаване на участието в 7ма
РП и 6та РП.
Проект ,,Насърчаване на предприемачеството сред
младите специалисти”
Проектът е спечелен от РАПИВ след конкурс, обявен
от правителството на Република България за
подкрепа на неправителствените организации в
обществено значими сфери на дейност. Финансира се
съгласно закона за Държавния бюджет на Република
България за 2009г.

ЦЕНТЪР ЗА ИНОВАЦИИ И
ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ
Иновационни услуги за МСП.
 Проекти, финансирани от Националния
иновационен фонд, разработвани, съвместно с:
-,,Триада софт” ООД - ,,Проектиране и
разработване на качествено нова система за
автоматизирано
наблюдение,
анализ
и
представяне на състоянието на водните
басейни (водосбори) на територията на
България”;
-,,Свемар” ООД - ,,Нови екологични и
икономически
съобразни
модели
при
изграждането
на
хидротехнически
и
инфраструктурни обекти” .

Проект по Закон L84/2001 ICE 061966 на Италианското
правителство.
Проектът цели създаването на мрежа, подпомагаща обмена на добри практики
между технологични МСП от Лигурия от една страна и МСП от Североизточния
район на България и регион Констанца на Румъния от друга във
високотехнологичи сектори на икономиката. Проектът се изпълнява с общите
усилия от страна на държавната администрация, индустриалните асоциации и
организации на бизнеса от трите региона.

Регион Лигурия
Регион Констанца

По проекта е създаден уеб
сайт, www.buroliguria.org
който е мястото, от където
се получава информация и
се създават партньорства.
Североизточен район

ЦЕНТЪР ЗА ИНОВАЦИИ И
ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ
Технологичен трансфер.
Създаване на “Център за трансфер
на морски технологии” с координатор
ВВМУ, по програма PHARE.
Регионални инвестиции.
Създаване
на
“Регионален
инвестиционен център”,
По програма PHARE.

УЧАСТИЕ В ЕВРОПЕЙСКИ МРЕЖИ

INNOVATIVE REGIONS IN EUROPE

ИНОВАЦИОННА СИСТЕМА
Обща рамка:
· Финансова система
· Законодателство, в т.ч. данъчно
· Иновационна култура и
предприемачество

Търсене:
· Производители
· Клиенти

Промишленост
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Инфраструктура
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бизнеса и иновациите
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ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК –
ВАРНА
Високотехнологичният
територия, включваща:
- сгради,
- инфраструктура,
- земя,

парк

управлява

обособена

и участие на:
- изследователски и образователни институти,
- инвеститори,
- технологични фирми с висок иновативен потенциал.
Целта е да се осигурят благоприятни условия за
разработване, внедряване и намиране на пазарна
реализация на иновативни технологии, продукти и
услуги.

ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК –
ВАРНА
Основните фактори, за създаване на работещ технологичен
парк са следните:
• Местната власт трябва да е убедена в
необходимостта от създаването на такъв парк и в добрия
случай да разполага с ресурси – инфраструктура;.
• Необходимо е да има научен, изследователски и
технологичен потенциал и опит – например университет,
лаборатории, работещи изследователски центрове/институти;
• Частният бизнес трябва да е заинтересован от
резултатите, които биха се получили, като продукт от
дейността на този парк и да участва, като инвеститор и
предприемач;
Технологичните паркове са зони където се обединяват
усилията на научни организации, университетите,
технологични звена, инвеститори, наукоемки производители.

ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК - ВАРНА
НАЛИЧНИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ВТП

Организационна структура РАПИВ.
Център за развитие на регионална иновационна политика
 Наличие на университети и изследователски институти
. района
 Висок дял на фирми от
в сферата на високите технологии.
 Висококвалифицирани специалисти.
 Достъп до международно летище.
Достъп до финансови ресурси
.
Меморандум
между
Ентърпрайз
Ирландия, Шенън
и РАПИВ

Среща с
д-р Катрин Питърс,
Кеймбридж с
г-н Коста Базитов,
заместник кмет на
община Варна.

Проекти за подпомагане на МСП

Кандидатстване с проекти в:
-

България;
Европейския съюз.

Кандидатстване в България
Национален
стратегически
план за
рибарство и
аквакултури

Стратегически
насоки на
Общността

Национален план за
развитие

Национална
стратегическа
референтна рамка

Национален
стратегически
план за развитие
на селските
райони
ОП
“Регионал
но
развитие”

ОП
“Развитие на
конкурентноспособността на
българската
икономика”
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Кандидатстване с проекти в България

Национални фондове:
- Национален иновационен фонд;
- Фонд Научни изследвания.
Проблеми:
- Липса на капацитет на администрацията;
- Просрочване на срокове.

Кандидатстване с проекти в Европейския съюз

Налични са редица програми.

За успешно кандидатстване е необходимо:
- Опит;
- Партньорство.
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