Р ЕЗЮМЕ С ПРЕПОРЪКИ 7
СТИМУЛИРАНЕ НА РАЗВИТИЕТО
НА ИНОВАТИВНИ ПРОДУКТИ

ОБОБЩЕНИЕ
Това съобщение представя поуките, извлечени от поредица от научни изследвания и дейности за
обмен на експерти в INNOGROW, насочени към иновативния растеж на МСП в селските райони. Поконкретно в нея се разглеждат две специфични теми, свързани със създаването на благоприятни
условия за МСП да възприемат иновативни технологии и практики във всички етапи на
проектиране, производство и доставка на продукти. Първата тема, която се разглежда, е свързана с
подкрепата, от която МСП се нуждаят с използването на патенти. Втората обсъждана тема е
свързана с подкрепата, необходима на МСП при определяне на осъществимостта на внедряването
на иновации.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПАТЕНТИ
Създаването на патент е съществена част от процеса на иновация и трябва да се извърши преди продуктът да
влезе в производство. Патентът се определя като изключително право, дадено от закона на изобретателите да
се възползват от изобретенията си и да ги използват за ограничен период от време. Особено за икономиката на
селските райони е необходима подкрепа на МСП от страна на публичните органи чрез прилагане на различни
мерки, за да се създадат и поддържат основните оперативни основи за стимулиране на регионалните
икономики. Регионалните власти могат да подкрепят селските МСП в този процес чрез следните методи:
Организиране на разяснителни срещи и семинари, специално предназначени за корпоративни мениджъри и
разработчици на R&D, които ще въведат въпроси относно правата на интелектуална собственост, както и
стратегическо придобиване на права на интелектуална собственост, които ще отговарят на специфични
регионални нужди.
Работни срещи и консултантски услуги относно правата върху индустриална собственост - индивидуално
свикнали сесии от експерти за насоки по конкретни въпроси, свързани с правата на интелектуална собственост и
използването на патенти. Освен това специализираният персонал може да окаже съдействие по отношение на
разглеждането на молби, заявления и подаване на заявления.
Други услуги могат да включват:
• Подкрепа за проверки и обжалване на заявления за индустриална собственост
• Намаляване на таксите и разходите.

Проучвания за търговски потенциал на
нови продукти
Целевите пазарни проучвания и проучвания за разработване на нови продукти на
световните пазари и международната конкурентна среда са от съществено значение,
за да се разбере поведението на потребителите, предпочитанията, както и пазарните
възможности на дадена индустрия. Това съвместно, с подкрепата / сътрудничеството
на публичните органи и / или други МСП, специализирани в свързани продукти или
технологии, предполага, че техният пазарен потенциал ще бъде от полза за всички
участници, като се гарантира следното:
разходите са сведени до минимум
неопределеността е ограничена
Търговският потенциал на продуктите е максимален
Идентифицирането на потенциала на една нова технология е жизненоважно за
определяне и прилагане на успешни стратегии за комерсиализация.

Оценка на осъществимостта на новите
технологии
Оценките на осъществимостта са скъпи, но те определят потенциалната икономическа
жизнеспособност на даден процес или технология и следователно представляват
важна стъпка преди нейното въвеждане в производствения процес и иновациите.
Предпроектни проучвания помагат да се определи дали дадена технология е
подходяща за определен процес и по този начин ограничава икономическата
неефективност, премахва възможността за несъвместимост, но също така проверява
безопасното въвеждане на технология на работното място.
Основните видове оценки на осъществимостта на новите технологии, които трябва да
бъдат извършени преди въвеждането на новия технологичен процес, следва да
включват следното:
Техническа осъществимост: Има ли МСП от селската икономика техническите ресурси,
необходими за прилагането на определена технология?
Икономическа осъществимост: Има ли МСП финансовия капацитет, необходим за
инсталиране на технологията и машините?

График на осъществимостта: Ще позволи ли технологията да завърши продукта в
необходимите срокове?
Оперативна осъществимост: съвместима ли е технологията с производството,
изискванията и целите на продукта? Има ли необходимите ресурси, за да се
гарантира ефективното функциониране и поддръжка на технологията в дългосрочен
план?
Правна и етична приложимост: Съответства ли технологията на съответните
национални закони и разпоредби или има ли някакви специални сертификати, които
трябва да бъдат получени преди нейното използване?
Когато инвестират в разработването на нови продукти, обикновено има високи
рискове и несигурност, участващи в процеса. Други препоръки за развитие на нови
продукти на МСП в селските райони включват:
• Приемане на политики, които допълнително ще насърчават ефикасното
сътрудничество между публичните органи и МСП в селските райони и ще подобрят
финансовата подкрепа чрез въвеждане на национални или европейски програми за
финансиране на регионално, национално и европейско равнище.
• Въвеждането на образователни програми ще помогне на работниците да развият
необходимите умения и да улеснят въвеждането и интегрирането на нови, понапреднали технологии / техники на работното място.
• Използване на най-добрите практики и премахване / преодоляване на бариерите
за навлизане, особено чрез специализирано обучение и обучение на съществуващи /
нови служители. Регионална промоция и подходяща маркетингова стратегия за
стартирането на новия продукт.
• Опростяване на правните въпроси и бюрократичните процедури.
• Изпитване и пилотиране на продукта преди стартиране.

Някои от най-често срещаните проблеми, пред които са изправени предприятията, когато
обмислят да инвестират в разработването на нови продукти, са описани накратко по-долу:
• Диференциация на продукта: Решава ли продуктът текущ проблем (напр. Неудобство,
неефективност) или въвежда на пазара нов продукт / идея, отговарящ на настоящите
потребителски тенденции и нужди? Продуктът трябва да бъде фокусиран върху клиента,
насочен към пазарна ниша и затова ще успее да получи пазарен дял.
• Получаване на конкурентно предимство: по отношение на качество, време или цена, за
да се спечели пазарен дял
• Възможност да се отговори на размера на пазара, стандартите и изискванията в
съществуваща конкурентна среда
• Продължителни и отнемащи време процедури за проучване и разбиране на
специфичната пазарна структура, конкуренция и международен пейзаж. Технологиите
напредват с бързи темпове и следователно предприятията трябва да гарантират, че са
актуални.
• Предизвикателство за придобиване на необходимия специализиран капитал
(технологичен и финансов) и квалифицирана работна ръка за производствения процес
• Защита на първоначалната идея и правата на интелектуална собственост

