ЗАМЕСТНИК–МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА

АННА ЯНЕВА

МЕРКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ
И ИНВЕСТИЦИИТЕ В ПРОИЗВОДСТВА И
УСЛУГИ С ВИСОКА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ

¾
¾

¾

¾
¾

¾

¾

¾
¾
¾

Нарушено сътрудничество между науката и бизнеса
Ниско ниво на разходите за НИРД
Липса на координация между елементите на иновационната
система
Нисък платежоспособен интензитет на търсене на
иновационни решения от компаниите
Недостатъчни финансови инструменти за стимулиране на
иновациите
Мислене в краткосрочен план от страна на бизнеса
Отсъствие на мрежи за обмен на технологична информация и
за обмен на добри практики
Трудни демографски условия – емиграция на
високовалифицирани специалисти
Ниско равнище на комерсиализация на резултатите от НИРД
Растежът на иновационната активност на фирмите не достига
за доближаване на средните европейски нива

Проблеми от национално ниво:

ИНОВАЦИОННА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Преследвачи

Среден ръст на индекса

Наваксващи

Последователи

Иновационни лидери

Наваксващи:
Словения, Чехия,
Кипър, Литва,
Латвия, Полша,
Португалия, Гърция,
България и Румъния

Преследвачи:
Норвегия, Естония,
Италия, Испания,
Малта, Хърватия,
Унгария и Словакия

Последователи:
САЩ, Люксембург,
Великобритания,
Исландия, Франция,
Холандия, Австрия,
Ейре и Белгия

Лидери:
Швеция, Швейцария,
Финландия, Дания,
Япония и Германия

Обобщен иновационен индекс

Пунктираните линии показват стойности за ЕС-25

Обобщен иновационен индекс 2006

Национален иновационен фонд за финансиране на
иновативни и технологични пазарноориентирани проекти
чрез партньорство между държавата, научните институти
и компаниите

Насърчаване заетостта на специалисти в областта на
науката и технологиите в МСП чрез подходящи
финансови стимули

Изграждане и/или разширяване и оптимизиране на
Технологични центрове за нуждите на бизнеса

¾

¾

¾

Финансови:

Мерки за реализация на Иновационната стратегия

ИНОВАЦИОННА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

¾
¾
¾

¾

¾
¾

¾

Оптимизиране на научния и технологичния сектор, чрез
активен диалог в процеса на създаване, внедряване и
реализиране на научното знание
Обучение в предприемачество
Насърчаване създаването и развитието на клъстери в
България
Европейски индикатори на иновативния потенциал на
промишлените предприятия
Чуждестранни инвестиции в НИРД
Технологични паркове
Центрове по предприемачество във висшите училища

Нефинансови:

Мерки за реализация на Иновационната стратегия

ИНОВАЦИОННА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

2005

5.5

2006

7

2007

12

2008

15

БЮДЖЕТНИ
БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА
СРЕДСТВА ЗА
НАЦИОНАЛНИЯ ИНОВАЦИОНЕН ФОНД
((млн.лв.)
млн.лв.)

120
146
168

Сесия ІІ

Сесия ІІІ

Сесия ІV
102

108

67

43

Класирани
проекти

Проекта
Проекта сс научно
научно приложен
приложен
характер
характер

118

Постъпили
проекти

Сесия І

Сесия на НИФ

16,9

16,6

8,3

6,7

Проекта
Проекта за
за технико
техникоикономически
икономически проучвания
проучвания

61

74

56

36

Успеваемост
%

Договорена
субсидия в
(млн. лв.)

165 690

153 700

123 880

155 815

Средна стойност
на финансирания
проект
(лева)

ДАННИ ЗА
НАЦИОНАЛНИЯ ИНОВАЦИОНЕН ФОНД

Предпроектно проучване от ІІІ-та конкурсна сесия по НИФ;

Координатор по проекта "Макронет" ЕАД ,
Партньор: "Булекоенергия" ООД ;

Място на изпълнение на проучването – община Банско;
- 2;
- 56 262 лева;
- 28 131 лева;

Брой етапи на проекта

Бюджет на проекта

Договорена субсидия

¾

¾
¾

¾

¾

¾

¾

Проект "ЕКОЛОГИЧНА ЦЕНТРАЛНА ТОПЛОСНАБДИТЕЛНА СИСТЕМА
НА БАЗА БИОМАСА В ГР. БАНСКО"

ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ НИФ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА
ИНОВАЦИИ В ОБЩИНИТЕ

Научно-приложен проект от ІІІ-та конкурсна сесия по
НИФ;

Бенефициент по проекта: “МетаМодул” ООД, гр.София;

Място на изпълнение на проучването – гр.София;
- 3;
- 550 206 лева;
- 237 788 лева

Брой етапи на проекта

Бюджет на проекта

Договорена субсидия

¾

¾

¾

¾

¾

¾

Проект „ВИРТУАЛЕН ГАЗОПРОВОД МАРИЦА”

ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ НИФ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА
ИНОВАЦИИ В ОБЩИНИТЕ

Научно-приложен проект от ІІ-ра конкурсна сесия по НИФ;

Координатор по проекта: „Чистота искър” ЕООД, София,
Партньор : „Технически университет- София”;

Място на изпълнение на проучването – гр.София,
сметище „Мало бучино”;
- 4;
- 299 561 лева;
- 129 216 лева

Брой етапи на проекта

Бюджет на проекта

Договорена субсидия

¾

¾

¾

¾

¾

¾

Проект „ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРО И
ТОПЛОЕНЕРГИЯ ОТ СМЕТИЩЕН ГАЗ”

ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ НИФ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА
ИНОВАЦИИ В ОБЩИНИТЕ

Модел за цялостна подкрепа на стартиращ бизнес.

Инициатива на Министерството на икономиката и
енергетиката с подкрепата на Програмата на ООН за
развитие.

Осъществява се от бизнес центровете на Проект JOBS –
на територията на съответните области .

Общ бюджет в размер на 4,4 млн. лв., осигурен от
Министерството на икономиката и енергетиката, от които
1 млн. лв. за 2007 г.

¾

¾

¾

¾

Какво е Проект 100?

СЪЗДАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНИ СТАРТИРАЩИ ФИРМИ

ПРОЕКТ 100

Стартира пилотно през 2004 г. в областите Видин, Добрич,
Силистра и Шумен.

През 2005 – 2006 г. е разширен в областите Монтана,
Сливен, Пазарджик, Ямбол, Велико Търново, Стара Загора
и Търговище.

През 2007 г. Проект 100 предоставя безвъзмездна
финансова помощ За стартираНЕ НА БИЗНЕС НА
предприемачи в областите Ловеч, Монтана и Хасково.

¾

¾

¾

Къде е Проект 100?

ПРОЕКТ 100
СЪЗДАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНИ СТАРТИРАЩИ ФИРМИ

Интензивно обучение преди започване на бизнеса;

Съдействие за разработването на бизнес план;

Безвъзмездна финансова помощ в размер от 10 000 до
20 000 лв. (задължително съфинансиране 20%);

Професионална помощ от бизнес центровете преди и
след усвояване на безвъзмездното финансиране;

Достъп до схемата за финансов лизинг на JOBS;

¾

¾

¾

¾

¾

Проект 100 предлага:
Подкрепа за стартиращи предприемачи :

ПРОЕКТ 100
СЪЗДАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНИ СТАРТИРАЩИ ФИРМИ

980
222

Обучени кандидати

Одобрени за
финансиране бизнес
планове

Създадени фирми

184

3 346 645

4 081

Подадени заявки

Предоставена
безвъзмездна
помощ (лева)

Общо

Индикатори

ПРОЕКТ 100
СЪЗДАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНИ СТАРТИРАЩИ ФИРМИ

–
–
–
–
–
–
–
–
–

изследвания;
измервания и изпитвания;
разработване на технологии за производство;
създаването на промишлен дизайн;
защита на индустриалната собственост;
изготвяне на бизнес план, на пазарни анализи и проучвания;
организиране на демонстрации, за участие в изложения;
за консултантски и юридически услуги, свързани с лицензиране;
доставка на технологии и оборудване

Проект „Създаване и развитие на стартиращи иновативни
предприятия”.
¾ Бюджет : 2007 г. – 4 млн.евро; 2008 г. – 1,5 млн.евро;
¾ Субсидията покрива до 90% от разходите;
¾ Минимален размер на безвъзмездната помощ - 40 000 лв.,
а максималният – 391 166 лв.;
¾ По проекта се субсидират:

ПРОЕКТИ ПО ОП “КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” ЗА НАСЪРЧАВАНЕ
НА ИНОВАЦИИТЕ

1.
2.

21

19

Варна

5
5
1
4

8
11
4
3

Велико Търново

Габрово

Добрич

Кюстендил
2

4
6
5

Кърджали

Ловеч

Монтана

3

3

1

Карлово

ОБЩО:
ОБЩО:

6

4

Враца

1

4

13

Бургас

Видин

17

14

Брой

Благоевград

Община

47
8
9

Пловдив
Пазарджик
Русе

4
8

Търговище
Ямбол
313

97

11

7

1

София

Шумен

Хасково

Силистра

9

291

1

4

124

9

4

1

15

7

Сливен
Стара Загора

1

17

7

Разград
5

6

16

Плевен

19

3

Брой

Перник

Община

„Подкрепа за технологична модернизация на фирмите”.
“Покриване на международно признати стандарти”

ПРОЕКТИ ПО ОП “КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” ЗА НАСЪРЧАВАНЕ
НА ИНОВАЦИИТЕ

¾

¾

¾
¾

¾

¾

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ “

Финансови средства
18 млн. евро с национално съфинансиране от 4.5 млн. евро

ИНДУСТРИАЛНИТЕ ЗОНИ” - BG 2006/ 018-343.10.03

ПРОГРАМА ФАР - втора фаза на проекта “РАЗВИТИЕ НА

Инфраструктурата се финансира по:

SWOT анализ на постъпилите предложения - номинирани 25 терена
- общинска или държавна собственост
Изготвяне на интернет база-данни за индустриалните зони по
общини
Инвестиционен маркетинг по региони
Обучение на общинска и областна администрация за привличане и
административно обслужване на инвеститори

Първа фаза на проекта

ПРОЕКТ
ПРОЕКТ ПО
ПО ПРОГРАМА
ПРОГРАМА ФАР
““РАЗВИТИЕ
РАЗВИТИЕ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ ЗОНИ
”
ЗОНИ”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Камено
Кърджали-област
Враца
Монтана
Русе
Асеновград
Димитровград
Свиленград
Търговище
Перник
Стражица
Горна Малина
Тунджа
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Стара Загора
Бургас
Генерал Тошево
Сливен
Долна Митрополия
Аврен
Иваново
Средец
Нови Пазар
Брезник
Никопол
Кърджали-община

Номинирани индустриални зони - общини
/предстои одобрение от Управителния комитет/

ПРОЕКТ
-586.04.01
ПРОЕКТ ПО
ПО ПРОГРАМА
ПРОГРАМА ФАР
ФАР BG
BG 2005/
2005/ 017
017-586.04.01
““РАЗВИТИЕ
РАЗВИТИЕ НА
”
НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ
ИНДУСТРИАЛНИТЕ ЗОНИ
ЗОНИ”
фаза
фаза 1
1

След проведена обществена поръчка са сключени договори за
реализация на Стратегическите планове в двугодишен период на
четири ВУЗ:
¾
Лесотехнически университет София;
¾
ТУ-Варна;
¾
ТУ- Пловдив;
¾
ТУ-Габрово.
Основни дейности в Стратегическите планове:
¾
учебни програми по предприемачество;
¾
сайтове за електронно обучение и популяризиране на центровете;
¾
наръчници на предприемача;
¾
интернет-базирани информационни системи за завършилите ВУЗ;
¾
дни на предприемача;
¾
университетски фондове за подкрепа на предприемачеството;
¾
мрежи от спонсори и инвеститори и срещи с инвеститори;
¾
обучение на преподавателския състав по предприемачество;
¾
екипи от експерти за консултиране на студенти;
¾
въвеждане на задължителен курс по предприемачество в определени
специалности.

Центрове за насърчаване на предприемачеството към ВУЗ

ПРОЕКТИ НА МИЕ, НАСЪРЧАВАЩИ ИНОВАЦИИТЕ И
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО

¾
¾

¾

¾

¾
¾
¾

Бенефициенти са МСП
Доставчик на знание са научни организации и ВУЗ от ЕС
Допускат се предложения от МСП за решаване на
определен проблем с приложен характер
МСП получава ваучер в размер на 5 000 лева или 15 000
лева (във втория случай МСП осигурява съфинансиране в
размер на 20%)
ИАНМСП класира МСП - на лотариен принцип или на
принципа „първи пристигнал – първи обслужен” до
изчерпване на финансирането
Сертификатът е валиден 6 месеца
В края МСП представя приемо-предавателен протокол и
ИАНМСП плаща

Финансова схема за подкрепа трансфера на знания към
Предприятията (ваучерна схема)

ПРОЕКТИ НА МИЕ, НАСЪРЧАВАЩИ ИНОВАЦИИТЕ И
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО

Нямат регистрирана фирма;

Представят бизнес план за създаване на технологична
фирма;

Безвъзмездна финансова помощ в размер на 20 000 лева
Срок на усвояване – 1 година;

Административна и експертна оценка;

Критерии: жизнеспособност на бизнес-плана и
иновативност на идеята;

Най-добрите 8 предложения получават финансиране.

¾

¾

¾
¾

¾

¾

¾

Национален конкурс за студентски технологични фирми

ПРОЕКТИ НА МИЕ, НАСЪРЧАВАЩИ ИНОВАЦИИТЕ И
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО

Целта на проекта е създаване на Центрове по предприемачество в
средно
професионално неикономическо училище плюс три учебни
компании.
С проекта се цели още:
¾ Създаване на предприемаческа култура и умения сред
учениците;
¾ Връзки между избраната гимназия и предприятията от
съответния сектор;
¾ Изграждане на „Бизнес клуб” към училището за сътрудничество
между бизнеса и гимназията.
Проектът е съвместен между МИЕ и “Junior Achievement”.
Досега е създаден един Център по предприемачество и “Учебна
компания”
в Гимназия по строителство, архитектура и геодезия в гр.София.
Проектът продължава с изграждането на още три Центъра по
предприемачество в Пловдив, Русе и София.

Създаване на предприемачески умения и обучение в
предприемачество

ПРОЕКТИ НА МИЕ, НАСЪРЧАВАЩИ ИНОВАЦИИТЕ И
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО

от сектора на услугите
високотехнологичните дейности в областта на компютърните
технологии;
научноизследователска и развойна дейност;
образование;
хуманно здравеопазване.



Минимален размер на инвестициите в един обект
за клас А – 70 млн. лв.
за клас Б – 40 млн. лв.

Ново деление на инвестициите на два класа „А” и „Б”

от индустриалния сектор
преработваща промишленост;
производство на електроенергия от възобновяеми енергийни
източници.



Фокус върху следните сектори и икономически дейности:

(( Обн.
Обн. ДВ.
ДВ. бр.76
бр.76 от
от 21.09.2007г.
21.09.2007г. ))

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗНИ

((Обн.
Обн. ДВ.
ДВ. бр.42
бр.42 от
от 29.05.2007
29.05.2007 г.,
г., вв сила
сила от
от 30.08.2007
30.08.2007 г).
г).

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ЗНИ

88

за клас А - 35 млн. лв.;
за клас Б - 20 млн. лв.

10
10

В общините, в които безработицата е до 35 % по-висока
от средната за страната, минималният размер е:
 за клас А - 45 млн. лв.;
 за клас Б - 25 млн. лв.




В общини, в които безработицата е с или над 35 % повисока от средната за страната, минималният размер на
инвестициите е:

КЛАСОВЕ ИНВЕСТИЦИИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ РЕГИОНА

за клас А - 35 млн. лв.;
за клас Б - 20 млн. лв.




за клас А - 24 млн. лв.;
за клас Б - 14 млн. лв.

11
11

Минималният размер във високотехнологичните дейности от
сектора на услугите е три пъти по-нисък:




Минимален размер на инвестициите във
високотехнологичните производства - два пъти по-нисък:

КЛАСОВЕ ИНВЕСТИЦИИ
В ЗАВИСИМОСТ ОТ ИКОНОМИЧЕСКИЯ СЕКТОР

5. Финансово подпомагане за обучение за придобиване на
професионална квалификация на лица до 29 г., включително и
на стажанти от висшите училища в страната, заели новите
работни места, свързани с инвестициите.

4. Финансова подкрепа за изграждане на инфраструктура - за
клас „А” и за реализация на два или повече сертифицирани
инвестиционни проекта, осъществявани на територията на
индустриална зона;

3. Придобиване право на собственост или ограничени вещни
права върху недвижими имоти частна държавна и частна
общинска собственост (за кл. А и кл. Б);

2. Индивидуално административно обслужване (за кл. А)– от
БАИ пред централните органи на изпълнителната власт, а в
останалите случаи от териториалните органи на изпълнителната
власт.

1. Съкратени срокове за административно обслужване
(за кл. А и кл. Б).

НАСЪРЧИТЕЛНИ МЕРКИ

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

