Тема 1. „Взаимодействие между ОП „НОИР“ и
ОП“ИК“ – в търсене на синергичен (усилващ)
ефект“
Г. Райчевски –Програмен директор на Ф. „ГИС –
Трансферцентър“

Допирни точки и възможности за взаимодействие в
периода 2014 – 2020 между ОП „Иновации и
конкурентоспособност” (МИ) и ОП „Наука и образование
за интелигентен растеж” (МОН)
1. Създаване на постоянна контактна група със състав:
Главни директори на ГД на двете ОП, Зам. главни
директори по мониторинга и други служители, по
двама представители на целевите групи (бизнес и
наука) и представители на НПО (общо 10 – 12 души).
Съвместно изготвяне на план за действие до края на
2015 г. и основни насоки до края на първия етап (м.
12. 2018 г.).
2. Идентифициране и популяризиране на досегашни
добри практики (примери на успешни проекти /
съвместни екипи между бизнеса и науката) – към
процедурите на ОП :РКБИ“, 2007 – 2013 г., НИФ и
Европейските програми.
3. Определяне и
отчитане на основни фактори и
причини, които са затруднявали взаимодействието
на целевите групи (бизнес, наука, НПО) с държавната
администрация през първия програмен период и
предлагане на мерки за тяхното премахване или
минимизиране. Главно – равнопоставен диалог –
засега е невъзможен!
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4. Като бърза мярка към ОП „ИК“, 2014 – 2020 г.,
съвместно да се изготви концепция и проектомодел за
конкурсна процедура или обща програма от типа
„Предоставяне на информационни, консултантски и
обучителни услуги на бизнеса и науката“ с цел
подкрепа за изграждане на административен
капацитет, вкл.и за изготвяне на качествени проекти
в двете ОП и за съвместни такива главно към ПО1 на
двете ОП. Тази процедура би било удачно да се
финансира и от двете ОП (от разделите „Техничека
помощ“), вкл. за такива от типа „интегрирани
проекти“. В хода на изпълнението на тези проекти
(вероятно за всеки индустриален сектор от
включените в ИСИС) ще стане възможно да се даде
осезаем тласък на увеличаване на съвместните
проекти, а и по-конкретно обвързването с
икономиката и на новите структури – Центрове за
компетентност и на регионалните центрове към ОП
„НОИР“ (МОН). С предимство да се подкрепят
успешно изпълнените досега проекти, с приложна
насоченост към европейски програми с цел
довеждането им до внедряване в практиката на
иновационните продукти. Да се подкрепят избрани
изобретения и проиновативни решения чрез целево
финансиране с цел създаване на международни екипи
в ЕС. Лош пример: Швейцарско – българската
програма за сътрудничество.
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5. Към двете ОП да се създаде общ фонд (или отделни,
но в синхрон) за подкрепа на създаването и
поддържането на ИС (чрез конкурентен подбор).
Системен и много тежък недостатък на научната
общност е слабата активност за заявяване на ИС
(патенти, свидетелства за полезен модел или за
промишлен дизайн), което се дължи на постоянния
недостиг на финансови средства, необходими за
процедурно – технически разходи. На няколко пъти са
правени предложения за специален фонд за подкрепа
(на конкурсен принцип) за регистриране на ИС.
Средствата за него може да се осигурят от разделите
„Техническа помощ“ на двете оперативни програми
(общо в тях са планирани (80 + 50) млн. = 130 млн. лв.), а
за този фонд 4 млн.лв. или средно 2000 лв. разходи на
проект би осигурило 2000 бр. заявки до 2020 г.
За последните 10 години българските научни
институти и ВУ са получили около 30 нови патента! А
според едно последно проучване нашите предприятия за
създаването на иновации в своите предприятия само в 6
% от случаите са възлагали проиновативни разработки
на тези научни организации, а 65 % от иновациите им
са били резултат на собствени разработки! Но все пак 60
% от фирмите признават, че не знаят какво се прави в
тези организации!
Национална иновационна борса – инициатива на
БТПП: „Що е то и как се посреща от нашата научна
общност?

3

6. Съвместно или синхронно участие в национални и
международни иновационни и / или производствени
мрежи и платформи. В нашия случай главната цел да
бъде изграждане и приложение в производството на
иновативни процеси / технологии и продукти, вкл. и
съвместни предприятия с чуждестранни партньори.
7. Съвместно създаване и развитие на СИП, вкл.и от
типа “spin off” (съпътстващи микропредприяия към
ВУ и научни организации, подкрепени с наставници –
чрез проектите – вж. т.4), а също и на клъстери,
бизнес
инкубатори,
технологични
центрове;
предоставяне на задания / поръчки от бизнеса за
целенасочени научни изследвания от ЦВП (Центрове
за върхови постижения) и ЦК (Центрове за
компетентност) към ОП „НОИР“.
8. Организиране и провеждане на съвместни събития
към комуникационните планове на двете ОП,
подкрепа на съвместни конкурси за награждаване на
иновативни предприятия и проекти през предходната
година, вкл. и за изобретатели, експерти – наставници
и др.
Към т.4:
Предложена е и кратка концепция с план за действие
( в два етапа) за конкретизиране на ИСИС за 6 – те
планово – икономически райони и отделно за София
(последната вече е изготвена от работна група). Как
столицата чрез МИ, МОН и НПО ще подкрепя
останалите райони? Обаче за качественото изпълнение
на тази нелесна задача МИ трябва да отдели определен
финансов ресурс, тъй като в екипа ще участват освен
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служители на двете министерства и избрани външни
експерти – до около 10 души.
Досега съвместно Ф. „ГИС – Трансферцентър“ и
БТПП сме поели доброволно ангажимент за всестранна
консултантска подкрепа на Южен централен район
(главно гр. Пловдив) за изготвяне на регистър на
главните им приоритети за икономически и социален
растеж и за подпомагане участието им в двете
оперативни програми, а също и в „Хоризонт 2020“.
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