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ПРОМОТИРАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ В МСП В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ОБОБЩЕНИЕ
На базата на научноизследователските дейности INNOGROW, кратката информация за политиката
предоставя резюме на конкретни препоръки за политиката по отношение на растежа на МСП в селските
райони. Тези препоръки са резултат от анализ на темите, идентифицирани в хода на сравнителен
анализ между случаите, събрани от партньорите по проекта в съответните им региони. Основните
установени проблеми се отнасят до финансови ограничения, регулаторни рамки и научни изследвания
и иновации. Целта на този доклад е да предостави на публичните органи кратък набор от насоки за това
как да се създадат благоприятни условия за иновации в тази насока.

ДОСТЪП ДО ФИНАНСИРАНЕ
…мерки за отключване на финансовите възможности пред МСП в селските райони






Насърчаване на достъпността на публичния регионален капитал на ранните етапи на финансиране на
иновативни МСП - Концентрирането на политиките на публичните фондове за насърчаване на наличието
на капитал към бизнес модела иновативни МСП, основно на ранните етапи на финансирането на фирмата,
може да се използва за привличане на финансиране от частния сектор с цел намаляване на недостига на
финансиране.
Създаване на регионални и местни бизнес иновационни инициативи за иновации (напр. Регионални
фондове) Политиците трябва да действат, за да намалят дистанцията между доставчиците на средства и
тези, които се нуждаят от нея, особено по отношение на малките инвестиции. Да се даде приоритет на
мерките за улесняване на достъпа на иновационните МСП до пазарите. Съществува необходимост от
институционална уредба, основана на използването на недискриминационни мерки, които се стремят да
подкрепят усилията на самите МСП. Политиката в тази област се стреми да преодолее недостатъците, с
които се сблъскват МСП в селските райони, поради липсата на достъп до човешки ресурси, външните
пазари и технологиите, които са от съществено значение за развитието на иновационни практики.
Осигуряване на финансова подкрепа за иновациите на МСП - Проектиране на целеви финансови
инструменти за подкрепа на иновациите. Например, ваучерни схеми, които предоставят достъп до
публична научноизследователска и образователна инфраструктура (напр. Съвети и консултации от
университетски експерти, участие в сертифицирани програми), грантови схеми за сътрудничество с
университетски служители в съвместни научноизследователски проекти и средства за иновативни
стартиращи предприятия. „Мобилизиране на синергиите за финансова подкрепа за иновациите на МСП в
селските райони Финансовата подкрепа следва да формира синергии с други финансови инструменти, за
да се постигне максимална ефективност. Например, началните фондове за новосъздадени предприятия
биха могли да се комбинират с ваучери за обучение по управленски умения, докато съответстващите
безвъзмездни средства за иновационни дейности могат да бъдат свързани с схеми за кредитни гаранции
по заеми, получени от банки от МСП.
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ИНСТУТИЦИОНАЛНА РАМКА
… Мерки за подобряване на оперативната среда на МСП в селските райони
 Разработване на инструменти и услуги за консултации по бизнес модели, насочени
специално към МСП Целта на политиката и изпълнението е да стимулират растежа да създадат
екосистема за подкрепа, която да съпътства иновативните МСП за дълъг период от време.
Органите и съответните институционални органи следва да разработят специфични инструменти и
услуги за консултации относно бизнес модела в сътрудничество със съответните заинтересовани
страни и експерти, които ръководят и подпомагат МСП в селските райони по време на всички
етапи на разработване и прилагане на тяхната идея.
 Разработване на ясни и отворени политически реформи в областта на иновациите
Ясна и достъпна информация за планираните реформи на политиката, както и отчитане на
обратната връзка със заинтересованите страни, би допринесла за по-голяма ангажираност на
общността и за подобряване на резултатите от политиката.
 Разработване на официални механизми за координация на политиката за МСП в селските
райони сред заинтересованите страни
Необходима е официална рамка за взаимодействие при разработването на политики за МСП, за
да се подобри координацията между съответните министерства и правителствени агенции. В
допълнение, публично-частните консултации (НПК) относно свързаните с МСП политики биха
могли също да бъдат укрепени, за да се постигне точен баланс между нуждите на всички
заинтересовани страни. Редовното участие на представителите на МСП в селските райони в такива
механизми за координация би гарантирало, че перспективите на частния сектор се вземат
предвид при разработването на регламенти, свързани с бизнеса, като по този начин се подобри
стабилността и предвидимостта на регулациите с течение на времето.
 Насърчаване на МСП да признават, измерват и отчитат нематериални активи
Докладването на ИКТ умения, организация, софтуер и мрежи, права на интелектуална
собственост, нови и малки активи на фирмата може да се управлява по-ефективно и по-надеждно
както вътрешно, така и чрез капиталови пазари и инвеститори.
 Вграждане на механизми за мониторинг, за да се гарантира, че програмите в подкрепа на
МСП дават измерими резултати създателите на политики трябва да гарантират, че са налични
бюджетни средства, че те се изразходват внимателно и че се постигат цели. В тази връзка следва
редовно да се актуализира схема за оценка на степента на изпълнение на различните дейности,
като се определят основните етапи, отговорности, бюджетни нужди, крайни срокове, следващи
стъпки и очаквани резултати за всяко практическо действие.
 Подобряване на събирането и разпространението на статистически данни за МСП
Разширяването и задълбочаването на изготвянето на статистически данни за МСП може да
помогне за изграждането на по-точна картина на представянето на сектора и по-нататъшно
разработване на политиката на количествени доказателства. Това би довело до разширяване на
сегашната основна структурна бизнес статистика по сектори и класове по размер (т.е. брой, заетост
и добавена стойност), за да се включат по-прецизни данни за бизнес демографията (напр.
Раждаемост, смъртност, процент на оцеляване, бързорастящи предприятия), производителността
на износа (напр. дял на МСП от износа) и иновациите (напр. разходи за НИРД, абсорбция на
технологии).
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Насърчаване на програмите за финансово образование, насочени към търсенето, насочени
към предприемачите от МСП Регионите INNOGROW могат да въведат инициативи за
финансово образование за подобряване на финансовите умения на предприемачите. Това би
спомогнало за намаляване на асиметрията на информацията между МСП и потенциалните
кредитори, а оттам и на риска, възприет от последните. МСП се нуждаят от по-добро познаване
на финансовите продукти, налични на пазара, както и как да изготвят надеждни бизнес планове
и надеждни финансови отчети за банките, които да използват за оценяване на заявленията за
кредит.
Разработване на национален пазар на труда и анализ на нуждите от обучение
Регионите INNOGROW могат да извършват редовни регионални анализи на пазара на труда, за
да разберат по-добре търсенето на умения от страна на бизнеса, да определят недостига на
умения в националната икономика и да предвиждат бъдещото развитие на регионално
равнище. Например, може да се създаде рамка за анализ на нуждите от обучение, за да се
оценят настоящите нужди от обучение на МСП в сектора на агротуризма, които според
резултатите от сравнителния анализ биха могли да продължат да се развиват.
Укрепване на участието на заинтересованите страни в разработването и прилагането
на политики за ПОО
Системите за професионално образование и обучение (ПОО) трябва да бъдат укрепени чрез поголямо участие на заинтересованите страни. Това би подобрило уместността на програмите за
ПОО за пазара на труда. Това може да бъде постигнато чрез по-активно участие на
работодателите в разработването на учебни програми (например чрез регионални търговски и
промишлени палати) и определяне на минимални стандарти за техническата инфраструктура на
професионалните училища, както и чрез засилено участие на МСП в секторните комисии към да
бъдат консултирани за регионалните и за цялата страна политики за ПОО.
Подобряване на качеството и привлекателността на регионалните институции за ПОО
Качеството на ПОО трябва да бъде подобрено, за да се подобри привлекателността му като
образователна възможност за бъдещите студенти. Приоритет в тази област е изграждането на
капацитет на учителите в институциите за ПОО. Това ще включва специализирано обучение за
съществуващите учители, педагогически модул за студентите, за да могат те да преподават след
завършване на обучението си и да включват професионалисти и предприемачи от МСП в
учебния орган на професионалните училища.
Улесняване на достъпа на МСП до неформално обучение
По-силното сътрудничество между заинтересованите страни би подобрило признаването и
доверието на възможностите за неформално образование и обучение. Комитет, включващ
представители на бизнес сектора, доставчици на обучение, министерства и местни общини,
може да бъде създаден, за да събира информация за нуждите от обучение на МСП, да очертава
текущото предлагане на неформално обучение, да гарантира качеството на доставчиците на
обучение (напр. официално призната сертификация) и повишаване на осведомеността относно
възможностите за неформално учене чрез събития в мрежа за доставчици на образование за
възрастни.
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ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА МСП



Подобряване на дейностите за насърчаване на износа и свързаните с износа умения сред МСП.
Действията за насърчаване на износа следва да бъдат разширени, за да предоставят информация
за приоритетни сектори и целеви пазари за МСП в селските райони. Партньорите на INNOGROW
биха могли също така да подкрепят МСП за разработване на подход от типа на клъстерите с
регионални и индустриални бизнес партньори, за да им се помогне да отговорят на изискванията
за качество и количество на международните пазари. Координацията на определени етапи от
веригата на стойността може да помогне на МСП да постигнат по-добри сделки с доставчиците,
да споделят разходите за популяризиране, да участват в съвместни маркетингови дейности и да
обменят знанията си за износ.




Осигуряване на целева финансова подкрепа за изнасящите МСП.
Осигуряване на специфична финансова подкрепа, за да се помогне на изнасящите МСП да
преодолеят финансовите бариери и рискове, които обикновено се срещат при международната
търговия. Може да се предостави широк набор от финансови и застрахователни продукти в
зависимост от специфичните нужди, идентифицирани сред МСП в селските райони. Те могат да
включват експортни заеми за финансиране на допълнителен оборотен капитал, застраховане на
експортни кредити за покриване на пазарен и политически риск, както и експортно факторинг за
превръщане на търговските вземания на износителя в дисконтирана ликвидност.



Прилагане на смесен подход за подкрепа на интернационализацията.



Може също да се приеме смесен подход, който да съчетава финансова подкрепа и техническа
помощ за изнасящите МСП. Това, например, не само ще предостави на МСП ликвидност за
финансиране на техните експортни дейности, но и ще им осигури техническите умения,
необходими за адекватна оценка на рисковете и предизвикателствата пред търговията с
чуждестранни партньори, както и за увеличаване на вероятността за успешен резултат и
тяхното способност за погасяване на кредита. Докато свързаната с търговията финансова и
техническа подкрепа за МСП следва да бъде свързана, те следва да се предоставят от отделни
структури със съответния експертен опит.
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Насърчаване на понятието за иновация „triplehelix“ Партньорството тип „triplehelix“,
включващо академичните среди, частния сектор и публичния сектор, може да улесни
развитието на динамична иновационна екосистема в регионите INNOGROW. Подобно
тристранно партньорство подобрява конкурентоспособността на МСП в селските райони
чрез изграждане на по-напреднала икономика, основана на знанието.
Да се даде възможност на съществуващите технологични иновации да бъдат
усвоени от селските МСП. Политиките за иновации следва да се съсредоточат и върху
повишаването на капацитета на МСП в селските райони за усвояване на съществуващите
технологии. Политиците следва да се концентрират върху създаването на бизнес
екосистема, която надхвърля иновациите с една функция, за да се включат по-широките
концепции за иновации на технологичния и бизнес модел.
Насърчаване на сътрудничеството между индустрията и академичните среди
Връзките между предприятията и университетите могат да бъдат насърчени да засилят
приложните изследвания и ангажираността на МСП в иновационните дейности. Може
да се насърчава подход от типа на клъстера, при който МСП да координират своите
нужди за иновации и да се ангажират с публични изследователски съоръжения с обща
цел.
Укрепване на международните връзки между европейските, националните и
местните центрове на знания
Прехвърлянето на институционална инфраструктура, най-добри практики,
парадигматични политики и експертни познания, свързани с иновационните практики,
подпомага МСП за достъп до знания, възможности за работа в мрежа и насърчава
обмена на опит.
Увеличаване на участието на МСП в иновативни клъстери.
Междурегионалното сътрудничество между селските МСП и тематично свързаните с тях
НИРД би могло да подпомогне разпространението на иновативни практики в МСП в
селските райони. Например, това може да бъде постигнато чрез изграждане на култура
на предприемачество в университетите за насърчаване на базираните на университети
отделяния (например чрез включване на предприемачески характеристики в учебните
програми или чрез насърчаване на връзки с местни стартиращи мрежи, инкубатори или
научни паркове), както и чрез създаване на специализирани служби за трансфер на
технологии в университетите, за да се улесни прехвърлянето на резултатите от
научноизследователската и развойна дейност на иновативни МСП.
Да се измени правната рамка за иновациите. улесняване на комерсиализацията на
университетски изследвания и иновации сред МСП. По-специално, на държавните
университети и научноизследователските центрове следва да се позволи да притежават
дялове в отделни дружества и да търгуват с изобретенията си и правата на
интелектуална
собственост,
генерирани
чрез
публично
финансирани
научноизследователски и развойни дейности.
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Разработване на политики в консултация със съответните заинтересовани страни. Тъй като
иновационната стратегия за МСП в селските райони представлява комбинация от структурни
реформи и политически интервенции, всички ключови заинтересовани страни от публичния орган
трябва да бъдат включени в процеса. Те включват министерства, банки, статистически служби,
университети и регионални органи и агенции. От частния сектор основните заинтересовани страни,
които трябва да бъдат включени, включват широк спектър от представители на МСП, местната
търговско-промишлена палата, както и съответните секторни асоциации. Ясна и достъпна
информация за планираните реформи на политиката би допринесла за по-голяма ангажираност,
както би взела предвид и обратната връзка на заинтересованите страни. Това ще бъде от ключово
значение за осигуряването на ангажираност във фазата на изпълнение и отчетност за резултатите от
стратегията.

•

Осигуряване на целеви услуги за МСП. Прилагането на иновационна стратегия за МСП в селските
райони следва да има за цел подобряване на бизнес и оперативната среда за МСП. Следователно
анализът на най-належащите нужди на селските МСП следва да се извършва в областите на
политиката, в които регионалните агенции възнамеряват да предоставят подкрепа. Това ще
гарантира, че предоставяните услуги са подходящи и отговарят на търсенето и нуждите на дребните
предприемачи. Що се отнася до финансовата подкрепа, се предлага МСП да посочат резултатите,
които трябва да бъдат постигнати, например като включат в своите приложения показатели като
увеличаване на добавената стойност, оборот, износ, инвестиции в НИРД и заетост. Някои от тези
показатели могат да бъдат въведени като условия за кандидатстване за финансова подкрепа.

•

Задаване на дългосрочни и междинни цели. Целта на иновационната стратегия за МСП следва да
бъде повишаване на конкурентоспособността на МСП в селските райони, така че те да могат да се
развиват както на вътрешния, така и на европейския и международния пазар. За да се оцени
цялостният успех и въздействие на регионалните политики за МСП, са необходими междинни и
дългосрочни цели. Те трябва да бъдат специфични за сектора на МСП и могат да включват броя на
МСП, заетите лица, дейностите за износ и показателите за иновации и т.н. Важно е също така да се
създадат механизми за обратна връзка за МСП, които редовно да оценяват дали изпълняваните
услуги за поддръжка функционират добре или са необходими корекции.

•

Вграждане на механизми за мониторинг. Политиките следва да бъдат редовно наблюдавани и
оценявани, за да се гарантира ефективното и ефикасно изпълнение. По-специално, политиците
трябва да гарантират, че разполагат с бюджетни средства, че те се изразходват внимателно и че са
постигнати цели. В тази връзка следва редовно да се актуализира схема за оценка на степента на
изпълнение на различните дейности, като се определят основните етапи, отговорности, бюджетни
нужди, крайни срокове, следващи стъпки и очаквани резултати за всяко практическо действие.
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