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ОБОБЩЕНИЕ 

КРАТКАИЯТ ДОКЛАД ДАВА ПРЕГЛЕД НА НАСТОЯЩИТЕ ТЕНДЕНЦИИ В СЕЛСКАТА ИКОНОМИКА В РЕГИОНИТЕ, 

УЧАСТВАЩИ В ПРОЕКТА INNOGRROW. ПО-СПЕЦИАЛНО, ТОЗИ КРАТЪК ДОКЛАД Е ЗА РАБОТАТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ 

КОНСУЛТАЦИИ НА ПАРТНЬОРИТЕ ПО ПРОЕКТА СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ. ТОЙ 

ВЪЗНАМЕРЯВА ДА СТИМУЛИРА ИНТЕРЕСА КЪМ РЕГИОНАЛНИТЕ ТЕНДЕНЦИИ ЗА НАВЛИЗАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ И ДА 

ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ НА ПОЛИТИЦИТЕ ДА ИЗВЛЕКАТ ПОЛЕЗНИ ПОУКИ ЗА ТОВА КАК ДА ПРИСТЪПЯТ КЪМ ПОДХОДИТЕ 

„ОТДОЛУ НАГОРЕ“ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНОВАТИВНИЯ РАСТЕЖ ЗА МСП В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ НА ПРАКТИКА.  

Защо местни консултации? 

Органите за управление на растежа на селските райони могат да бъдат улеснени при постигането на 

техните цели, по-специално изпълнението на регионалните планове за действие, чрез ангажиране и 

включване на заинтересованите страни от селските райони в консултациите. Такива срещи предлагат 

уникални възможности за обмяна на опит и създаване на пространство за междусекторно 

сътрудничество. Управляващите органи разглеждат политически инструменти, приоритети и регулаторни 

мерки, селските предприятия от различни сектори излагат предизвикателствата си и споделят своите 

иновативни практики, докато други групи от заинтересовани страни, по-специално участници в 

обучението и научните изследвания, които участват в иновационното развитие на селските райони, 

осигуряват необходимия принос по отношение на улесняване на другите групи при разглеждането на 

технологичните иновации като източник на растеж и възможност за преструктуриране на бизнеса и 

обучение, за да се посрещнат предизвикателствата на бързо променящата се технологична среда. 

Иновационни линиии 

- редизвикателството се крие в оформянето на условията по такъв начин, че да се отключи 

възможността не само за „иновация“ в един продукт на една компания. Целта следва да бъде по-

скоро интегрирана и да се проучи потенциалът за „синергични иновации“, включващи система от 

МСП, работещи по „линия за иновации“. Иновационна линия е резултатът и осезаемото утвърждаване 

на подхода „отдолу нагоре“ към иновациите. Някои възможни „иновационни линии“ около селското 

стопанство като икономическа дейност на селските райони са: 

- - МСП, които подкрепят иновациите. Включва всички МСП от всички сектори, които подпомагат 

системата на земеделие и иновациите в селското стопанство. (напр. ИТ компании); включва 

научноизследователския сектор (например биотехнологиите и агропроизводството) и сектора, 

осигуряващ технически и инфраструктурен капитал (например селскостопански машини) 

- - МСП, които подкрепят иновациите „използване“ на продукцията и продуктите на земеделието. 

Търговски и изследователски сектори, които използват селскостопански продукти като суровини или 

ги трансформират за различни цели (напр. Фармацевтични продукти). 

- - МСП в непосредствена географска близост до селскостопанската система, които „използват“ своите 

продукти (например сектор туризъм и културни дейности). МСП, работещи в енергийния сектор. 

Производството на енергия често се свързва с биогоривата, произведени със селскостопански 

продукти, а селскостопанските продукти изискват значителни количества енергия за тяхното 

производство. 
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Тенденции в иновациите  

Регион Ломбардия (ИТАЛИЯ) 
В рамките на проекта INNOGROW Фондация Ломбардия за околна среда организира 

първата регионална среща за заинтересованите страни в селската икономика. FLA 

положи значителни усилия за обединяване на редица представители на групи от 

съседни сектори, свързани с икономиката на селските райони. FLA въведе тематиката, 

като представи съответните политически инструменти. Представителят на регионалната 

власт в Ломбардия разгледа въпроси, свързани с иновациите в туристическия сектор и 

говори за „клъстери от планински убежища“. ETIFOR - университет в Падуа, 

специализиран в областта на околната среда, допринесе с представяне на бизнес 

моделите, основани на дезагонализацията и запазването и устойчивия растеж на 

социалните и природните активи. Различни други заинтересовани страни от EUPOLIS, 

RELAB и Progettoverde Studio разглеждат въпросите, свързани с агроекологията, 

традиционната култура като двигател на иновациите, зелените компании и компании 

като източник на знания и култура. От различен, управленски аспект, бяха обсъдени 

пречките пред иновациите, като липсата на ИТ умения и липсата на инфраструктура за 

мониторинг на данни, като индекси на земеделски компании и Национална стратегия 

за отдалечените райони, с получени ползотворни резултати. Срещите на 

заинтересованите страни стартират целта да се очертае полето и да се даде възможност 

за комуникация и споделяне на гледни точки между различните групи. Регионалните 

консултации следва да подлежат на планиране и да се състоят от последователни 

периодични срещи. Във втората регионална среща, факторите, които засягат 

инвестициите на МСП в нови технологии, бизнес модели и ангажираност с центровете 

за подкрепа на иновациите. На третата поредна среща, която се проведе, бяха 

обсъдени опитът с успешни инвестиции в иновативни производствени процеси и 

разработване на продукти. Бяха идентифицирани няколко потребности с ценен принос 

на присъстващите, като необходимостта от хармонизиране на различните управляващи 

органи на регионалните фондове за улесняване на достъпа до информация и 

осигуряване на единство и почтеност при процедурите за финансиране на иновативния 

растеж на селските райони. В този контекст информационните услуги и „синергичните 

иновации“ биха могли да отключат потенциала за сътрудничество и информационен 

поток, които биха имали общ ефект. Текущи проекти като иновационната система Lecco 

и програмата за подкрепа на научните изследвания в областите Lodi - и двете се 

управляват от Търговската камара в Ломбардия 

Резултат: Основният извод, направен в хода на третата регионална среща, е, че МСП в 

селските райони, за да повишат своята конкурентоспособност и да интегрират 

иновациите в своите операции, се нуждаят от следното: първо, експертни 

консултантски услуги, които ги информират за правилните възможности за 
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финансиране. Второ, подкрепа в етапа между научните изследвания и 

комерсиализацията на иновативни продукти  
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Тенденции в иновациите  

СТАРА ЗАГОРА (БЪЛГАРИЯ) 
Първата среща на заинтересованите страни в Стара Загора  се състоя в конферентната зала на 
Търговско-промишлената палата. На срещата присъстваха 15 заинтересовани страни, 
представляващи множество сектори с дялове в развитието на селските райони. По-специално 
сред тях са представители от област Стара Загора, общини, образователни и финансови 
институции и селскостопански предприятия. Втората регионална среща присъстваха на 
представители на Министерството на икономиката, Националната агенция за подпомагане на 
МСП, Селскостопанския институт в Стара Загора, Аграрен факултет на Тракийския университет и 
организации, свързани със заетостта. Срещата имаше за цел да идентифицира конкретни 
въпроси, засягащи перспективите за иновативно развитие на МСП. По-конкретно, 
невъзможността за получаване на финансиране за ранни иновационни идеи, липсата на 
капацитет на човешки ресурси за работа с иновативни технологии. Важно е, че липсата на 
надеждна и последователна информация за иновативните технологии и финансиране е една от 
основните идентифицирани пречки. Тъй като представителите на МСП посочиха бариерите, 
свързани с езика и експертните познания в процедурите за финансиране, участниците в 
срещите повториха работата, предимствата и капаните на предишните подходи към МСП и 
подкрепата за клъстерната схема. 

Участниците работеха по проблематичните аспекти на съществуващите асоциации и бяха в 
съответствие с признанието, че са необходими нови, по-функционални асоциации на МСП. 
Хибриден модел на комбиниране на подходите „отдолу нагоре“ към „отгоре надолу“, които 
биха позволили ефективно и доброволно групиране на МСП въз основа на техните общи 
интереси за постигане на ползите от сътрудничеството и ефективни канали за комуникация с 
органите и регулаторните рамки. Най-правдоподобният принцип, за който беше постигнато 
съгласие, беше ангажиментът за всеобхватно управление, включително управление, 
характеризиращо се с демократични процеси на вземане на решения. Интересното е, че 
представители на банковия сектор изразиха желание да разгледат предоставянето на 
финансиране при благоприятни условия на членовете на такива сдружения, при условие че 
тези сдружения ще могат да гарантират доверието на своите членове, капацитета за прилагане 
на иновациите и качеството на процесите. и продукти. 

Третата регионална среща се върти около два ключови въпроса, които АРИР-Стара Загора 
представи: първо, схеми за данъчно облагане, за да се улесни преразпределянето на 
приходите от данъчно облагане на научноизследователската и развойната дейност и 
дейностите, стимулиращи растежа; второ, специфични за нацията ограничения при 
кандидатстване за финансиране - ограничения, които се отразяват отрицателно върху селските 
микропредприятия. 

Резултат: предложението за политика беше ясно формулирано за създаването на 
междуведомствена работна група между Министерството на икономиката и Министерството 
на земеделието и храните. Участниците се съгласиха с идеята, че трябва да съществуват 
механизми за осигуряване на контрол на отклонението на данъчните облекчения, насочени 
изключително към научноизследователски и развойни дейности в сътрудничество с 
изследователските институции. По-нататъшни резултати от срещата ще бъдат под формата на 
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препоръки за политиката и е решен пътят напред да бъде включен в Годишната програма за 
изпълнение на Националната стратегия за стимулиране на селските МСП в България в 
иновационен растеж. 

Тенденции в иновациите  

ПАРДУБИЦЕ (ЧЕХИЯ) 
Заинтересованите страни от региона на Пардубице в Чешката република участваха в 

първата регионална среща, организирана от Агенцията за регионално развитие в 

контекста на дейностите INNOGROW, подкрепящи консултациите „отдолу нагоре“ на 

регионално ниво за насърчаване на иновационното приемане от селските МСП. 

Съществена тенденция, идентифицирана в края на първата среща, бяха трудностите, с 

които се сблъсква RRAPK при ангажирането на множество заинтересовани страни в 

процеса на консултациите. Ниското участие се характеризира с втората регионална 

среща, но малък брой представители от различни сектори проявиха ангажираност и 

голям интерес. Бяха обяснени редица финансови инструменти като Програмата за 

развитие на селските райони и Оперативна програма „Предприятия и иновации за 

конкурентоспособност“ (ОП EIC). Генералният секретар на Асоциацията за иновативно 

предприемачество (AIE CR) - организация, работеща с най-иновативните организации в 

Чешката република - говори за факторите, влияещи върху възприемането на 

иновациите от МСП. Заинтересованите страни се съгласиха при определянето на 

въпросите, свързани с финансирането, като фактор номер едно, който влияе 

отрицателно върху иновациите, по-специално финансирането на клъстери. 

Финансирането на клъстерите е практически подход, който дава възможност за 

синергични иновации, а последващите консултации разглеждат този въпрос. Брокерът 

на иновациите на Министерството на земеделието даде подробен отчет за най-добрите 

иновативни практики от страна на МСП, като се фокусира върху новите технологии и 

процеси, използвани от местните земеделски производители по време на третата 

регионална среща. Четвъртият РМ се фокусира върху идеята за кръгова икономика като 

средство за мислене за устойчиви иновации. Като добър пример за Стратегия 2050 на 

град Бърно, където общината успя да използва около сто процента от биоразградимите 

отпадъци за домакинствата като източник на биогаз станции. Концепцията за кръговата 

икономика предизвика заинтересованите страни да помислят за иновациите в други 

сектори, особено в селскостопанската индустрия. 

Постигането на желаната цел за стимулиране на иновативния растеж в случая с 

Пардубице е предизвикателство, но редица заинтересовани страни са добра основа за 

по-нататъшно разпространение на възможности за МСП да се присъединят към 

продуктивни синергии. Информационният поток и стимулите за МСП да участват, да 

изразяват мнението си и да допринасят за нововъзникващите регионални планове за 
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действие, е начинът да се продължат напред и да се създадат стратегически планове за 

всеки сектор и междусекторно. Финансирането на клъстерите е важно в това 

отношение, но финансирането трябва да се извършва при консултация с прото-клъстер 

от МСП, които търсят ресурси за конкретни иновационни проекти.  
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Тенденции в иновациите 

РЕГИОН ЗЕМГАЛЕ (ЛАТВИЯ) 

Втората среща на заинтересованите страни по проекта INNOGROW в Латвия беше 

организирана от екипа на проекта Zemgale за планиране (ZPR) на 9 март 2017 г. На 

срещата бяха събрани всички заинтересовани страни от проекта в Латвия: 

Министерство на икономиката на Република Латвия; Служба за подкрепа на селските 

райони в Латвия; Латвия Консултативен и образователен център за селските райони; 

Латвийски университет по земеделие; Асоциация “Земеделски парламент”. Участието 

на организации от трета страна бе осигурено от представители на: Латвийска централна 

агенция по финанси и договори; Латвийски клъстер за зелени и интелигентни 

технологии; селски MVU “Mūsmāju dārzeņi”. 

Основните заключения на втората среща на заинтересованите страни в INNOGROW 

могат да бъдат определени в следните изявления по-долу: 

Factors Ключови фактори за успешното развитие на клъстерите са: ясно, цялостно 

разбиране на темата, заинтересовани и мотивирани предприемачи, рационална 

програма за държавна подкрепа и подходящо управление на клъстерите; 

селскостопанско производство, металообработване, горско стопанство. Тези области 

следва да бъдат преразгледани във връзка с бъдещите пазарни възможности; 

бходимо е да се определи бъдещата визия на региона Земгале: какви ще бъдат 

основните индустрии. Необходимо е да се съберат хора от различни области, които се 

интересуват от развитието на региона: това ще осигури основата за рационално 

развитие на клъстерите; 

бъдещите им виждания. Това трябва да се анализира, за да се разработи общ поглед 

върху потенциала на региона; 

Необходимо е да се развие сътрудничеството между предприемачите и Аграрния 

университет (Център за трансфер на технологии и знания). Университетът трябва да 

дефинира и комуникира своите услуги за бизнеса; 

Party Всяка страна трябва да изпълнява отговорно своите задачи, с инициатива и в 

сътрудничество с други институции за развитие (ориентирани към бъдещето) в региона. 
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