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ЦЕНТРОВЕ ЗА ИНОВАЦИОННА ПОДКПРЕПА
НА МСП В СЕЛСКИ РАЙОНИ

Обобщение
Предоставянето на услуги за подкрепа на бизнеса под формата на консултантска и техническа помощ
се счита за ключов фактор за устойчивото развитие на МСП, което позволява на компаниите да
повишат своята конкурентоспособност и капацитет за достъп до нови пазари. Мисията на първия
междурегионален работен семинар „Центрове за подкрепа на иновациите“, организирана от FLA в
Леко, Италия, беше обмен на идеи и опит за създаване на центрове за подкрепа на иновациите и
вдъхновение от успешни схеми за подкрепа на бизнеса.

Защо центрове за иновационна подкрепа?
Иновациите в селските райони могат да бъдат определени като процес на въвеждане /
прилагане на нови идеи, продукти и методи за постигане на добавена стойност за
регионалните пазари, правителствата и обществото. Иновациите могат да включват нови
технологии, процеси, продукти, пазари, услуги, поведения и мрежи; въпреки че може да се
основава на научноизследователска и развойна дейност, но също така да се движи от фирми и
общности (например отворени иновации).
Услугите за подкрепа на бизнеса (под формата на консултантска и техническа помощ) се считат
за ключови фактори за устойчиво развитие на МСП, което позволява на компаниите да повишат
своята конкурентоспособност и капацитет за достъп до нови пазари.
Бизнес инкубацията е процес, който допринася за успешното развитие / работа на
новосъздадените МСП, като предлага набор от целеви ресурси и услуги (като менторство,
работа в мрежа и трансфер на умения). Бизнес инкубацията / подкрепата може да бъде
оперативна, като се занимава с ежедневните операции на предприятието или стратегически,
насочени към средносрочни и дългосрочни цели, свързани с достъпа до пазара или
конкурентоспособността на дадена компания.
Центровете за подкрепа на бизнеса (BSC) обхващат широк спектър от нефинансови
услуги, включително:
предоставяне на услуги за обучение и развитие на човешките ресурси
подкрепа за разработване на технологии и продукти
развитие на бизнес връзки
Подкрепа за политиката и застъпничеството
маркетингова помощ (например производство на маркетингови и рекламни материали)
предоставяне на инфраструктура и услуги за достъп до пазара (например достъп до
скъпо оборудване)
предоставяне на практическа информация за пазарните възможности и националното
законодателство

Какво прави един такъв център?
Услугите за подкрепа на иновациите в бизнеса се фокусират главно върху сътрудничеството,
споделянето на знания и посредническите консултативни методи, включително предоставянето на
непряка подкрепа за МСП под формата на услуги, съобразени с бизнеса (напр. Управление на
иновациите, изграждане на капацитет, управление на ПИС, участие в търгове), мрежи и съвместни
действия (например иновативни мрежи за сътрудничество). Накратко, бизнес иновационните
центрове (BIC) предоставят следните услуги и функции на МСП:
Разпространение / споделяне на резултатите от научните изследвания и иновационните знания.
Осигуряване на обучение за повишаване на способността на МСП да управляват технологиите и
иновациите.
Насърчаване на участието в изследователски проекти и улесняване на достъпа до финансиране
чрез европейски и национални програми.
Повишаване на капацитета за научни изследвания и иновации на МСП чрез подпомагане на
създаването на синергии с други участници в научните изследвания; насърчаване на
технологичното сътрудничество.
Предоставяне на практическа информация относно пазарните възможности / възможностите за
търг и националното законодателство.
Консултации по бизнес планиране, включително изготвяне на оперативни планове за всички
бизнес дейности, включително научни изследвания, продажби, маркетинг и човешки ресурси.
Насърчаване на интернационализацията, позволяваща на МСП да имат достъп до нови пазари и
да разширят клиентската си база.

Примери за иновационни центрове за
подкрепа на МСП
INNOVA BIC (Италия)
INNOVA BIC (www.innovabic.it) е публично-частна организация за подпомагане на бизнеса, чиято цел
е да насърчава устойчив икономически растеж и заетост за селските райони в провинция Месина.
Мисията на INNOVA е да укрепи иновационния потенциал на региона, да засили вътрешно-и
междурегионалните връзки, които включват иновационните заинтересовани страни в региона, и да
придружава - чрез предоставяне на услуги - идеи и новаторски концепции на регионалните
иновационни актьори в процеса на комерсиализация до успешното навлизане на пазара и отвъд.
Организацията работи в тясно сътрудничество с широк кръг от субекти, като академични институти,
изследователски институти, фирми партньори и стартиращи предприятия, за да създаде синергии за
екологични иновации в специфични за селските райони дейности като селско стопанство и туризъм.
INNOVA BIC предлага широка гама от услуги в областта на иновационния мениджмънт, като обучение
и коучинг, подготовка на предпроектни проучвания, контакт с посредници за финансиране,
управление на проекти и организиране на събития за повишаване на осведомеността относно
иновационните дейности и новите технологии. Центърът подпомага и регионалната администрация
в създаването и управлението на иновативни проекти, както и стратегическото планиране на
иновационните дейности, насочени към селскостопанския и туристическия сектор. Освен това
INNOVA BIC съобщава нови възможности за търг, изгражда връзки между МСП и участва в
европейски проекти (напр. H2Lab, OPEN), насочени към насърчаване на регионалните иновации.
През последните 22 години INNOVA BIC изгради впечатляващ опит в предоставянето на иновационни
услуги, като направи осезаем принос за регионалната икономика чрез: а) предоставяне на
нефинансова подкрепа на повече от 200 компании (вкл. Управление на иновациите, разработване на
нови продукти) достъп до нови пазари, въвеждане на нови технологии в производството и нови
бизнес модели), б) мобилизиране на инвестиции от около 300 милиона евро за устойчиви начини на
производство, и в) осигуряване на повече от 15 000 часа обучение по иновативни технологии на МСП
в селските райони , И накрая, INNOVA BIC е член на Европейската мрежа BIC (EBN), която е
подкрепена от ЕС мрежа от над 250 европейски бизнес иновационни центъра (BIC), които участват в
подбора и подкрепата на иновативни предприятия с висок потенциал за растеж.

BIC Plzen (Чехия)
Business Innovation Centre Plzen (http://en.bic.cz/) е създадена от град Плзен (Пилзен) през 1992
г., за да подпомогне развитието на бизнес иновациите в региона. Центърът действа в рамките на
международните мрежи, подпомагащи бизнеса и иновациите и работи в партньорство с
множество организации на регионално, национално и международно ниво.

BIC Plzen подкрепя качеството и интензивността на трансфера на иновации и технологии към
икономическата практика в региона на Плзен, с акцент върху нови или усъвършенствани
технологии, които могат да се прилагат в селското стопанство и промишлеността (най-големите
икономически сектори в региона); насърчаване на регионалното развитие. Дейностите и
услугите на центъра се предоставят както на стартиращи предприятия, така и на съществуващи
предприятия с иновационен и технологичен потенциал.
Услугите на BIC Plzen са насочени предимно към МСП и включват, например, подкрепа за
създаването на нови иновативни компании; помощ при търсенето и получаването на
финансиране за проекти за развитие; подкрепа за въвеждане на иновации в компаниите и
намиране на подходящи партньори за развитие, производство и търговско сътрудничество. Поточно, дейностите на BIC Plzen са насочени към следните области:
Подготовка на бизнес планове за МСП, стартиращи фирми и проекти за развитие, включително
външна оценка на осъществимостта на бизнес плановете.
Подкрепа за участието на иновативни компании и научноизследователски организации в
европейски проекти за научноизследователска и развойна дейност (напр. Хоризонт 2020,
EUREKA).
Посредничество на комуникациите между компании и академични среди и насърчаване на
комерсиализацията на резултатите от НИРД.
Идентифициране на подходящи източници на финансиране за придобиване на нови технологии
или защита на интелектуалната собственост.
Достъп до финансиране чрез преференциални заеми за инвестиции в технологии и помещения,
организирани от чешко-моравската банка за гарантиране и развитие.
Осигуряване на бизнес иновационни помещения и защита на интелектуалната и индустриалната
собственост.
Насърчаване на международното бизнес сътрудничество, търсене на партньори за търговско и
производствено сътрудничество в страните от ЕС

Препоръки
1. Националните правителства трябва да засилят усилията си за консолидиране на
центровете за подкрепа на иновациите, като се обърне специално внимание на растежа
на МСП в селските райони чрез приемането на устойчиви и иновативни технологии. За
тази цел националните правителства следва да се ангажират да осигурят финансиране за
такива подкрепящи асоциации и да улеснят привеждането в съответствие на различните
групи от заинтересовани страни при формирането на синергии отдолу-нагоре.
2. Националните / регионалните планове и стратегии са ключови моменти, когато целта е
да се създадат центрове за подкрепа на иновациите. Включването на такива мрежи като
цели в рамките на по-широки стратегии за развитие спомага за подкрепата и
оправдаването на техния курс, като същевременно гарантира, че мисията на тези
центрове е съобразена с по-широки ангажименти и визии за растеж.
3. Регионалните органи и органите за управление на иновациите следва внимателно да
планират естеството на тези центрове във връзка с възможни места, в които те биха могли
да бъдат най-полезни.
4. Основното финансиране за центровете за подкрепа на иновациите следва да бъде в
съответствие с финансовите нужди на тези центрове за разгръщане на дългосрочни
програми за подкрепа. Следователно финансирането трябва да бъде устойчиво и
подходящо за справяне с общи проблеми и пречки пред навлизането на иновациите.
Нещо повече, финансирането в идеалния случай следва да произтича от разнообразни
източници и по този начин да позволи и насърчи взаимозависимостта между
заинтересованите страни.
5. Центровете за подкрепа на иновациите следва да се финансират така, че връзките с
други подобни проекти да са предпоставки и да бъдат допълнително насърчавани.
6. Тъй като центровете за подкрепа на иновациите са предназначени, наред с другото, за
преодоляване на пропастта между комерсиализацията и научните изследвания, те следва
да бъдат проектирани по такъв начин, че да привличат управленски персонал с доказан
опит и добро разбиране както на търговския, така и на изследователския сектор.

