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Подкрепа за иновациите – важна част от програмата
за висок икономически растеж
Подкрепа за иновациите – важна част от програмата
за висок икономически растеж

Политиката за висок и устойчив икономически растеж чрез
стимулиране на инвестиционната активност в иновативни
технологии е важна част от икономическата програма на
правителството

Правителството насочва значителни средства за стимулиране
на иновационната активност с цел повишаване на потенциала
за растеж и конкурентоспособността на икономиката, и за
нейното успешно преструктуриране

Основна цел е подобряване на ефективността и ефикасността
на публичните разходи в подкрепа на иновациите, както и
тяхното разпределение на базата на програмен принцип

Мерките в подкрепа на иновационната активност са важна част
от основни нормативни и стратегически документи на
Република България
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Състояние на иновациите в България през 2008 г.

България попада в групата на т.нар. “Догонващи страни” с
иновационно представяне под средното за ЕС27

Относително силни страни на България: 

човешки ресурси;

права на индустриална собственост;

финансиране и подкрепа за иновациите.

Относително слаби страни:

фирмени инвестиции;

връзки между предприятията;

икономически ефекти. 

Особено тревожен факт: липса на иновационна култура у
предприятията

Фирмените инвестиции и връзки между предприятията и
предприемачеството са със стойности близки до нулата
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Иновационно представяне за 2008 г.

Източник: European Innovation Scoreboard 2008 и собствени изчисления
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Подобряване на иновационното представяне на
България

Основни двигатели за подобряване иновационното представяне
на България

За последните пет години и през 2008 г.:
правата на индустриална собственост;

финансиране и подкрепа за иновациите.

През 2008 г. подобрение се очертава в:
фирмени инвестиции

връзки между предприятията и предприемачество

НО: Трябва да се има предвид ниската стартова позиция в тези
две области.

Икономическите ефекти показват нулев растеж, до голяма
степен обусловен от известно насищане в средносрочен план.
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Растежи по групи иновационни индекси през 2008 г.
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Финансиране на научноизследователските и
иновационни дейности

Правителството отделя значителни средства за изготвяне на
интегрирана политика за обществения сектор в областта на
НИРД и иновациите
ЦЕЛ:

реформиране на публичната система за НИРД, 
преминаване от публично финансирани НИРД към по-
конкурентно финансиране, фокусирано върху ключови
приоритети

Бюджетни разходи:
За 2007 г. са направени разходи в размер на 15 млн. евро
За 2008 г. са направени разходи в размер на 142.8 млн. евро
– девет пъти повече
За 2009 г. са планирани разходи в размер на 256.5 млн. 
евро, което представлява увеличение от 79.6%.
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Основни мерки за стимулиране на
научната и иновационна дейност
Основни мерки за стимулиране на
научната и иновационна дейност

Създаване на фонд „Научни изследвания и
иновации”

Създаване на държавна компания за изграждане на
бизнес-паркове;

Разширяване на достъпа, стимулиране на
конкуренцията и насърчаване на научната дейност
във висшите училища.
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Фонд „Научни изследвания и иновации”

Фонд „Научни изследвания и иновации” предоставя
финансиране изцяло на проектен принцип;
Положителни ефекти от създаването на единен фонд:

Подобряване на координационния механизъм при съставяне
и изпълнение на политиките от страна на заинтересованите
лица и институции в сферата на науката и иновациите;
Постигане на по-ефективно взаимодействие между бизнеса, 
науката и образованието;
Повишаване ефективността на финансовите инструменти за
стимулиране на научните изследвания и иновациите;
Повишаване на прозрачността при формулиране и
изпълнение на политиките, особено при управлението и
разходването на средствата за научни изследвания и
иновации.
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Стимулиране на научната и изследователска дейност за
технологично обновяване и преструктуриране на икономиката

Мерки на правителството:
Национална стратегия за научни изследвания за 2009-2019 г.;
Създаване на система за рейтинг на висшите училища, с отчитане
на приноса им към научноизследователска дейност;
Въвеждане на система за външно оценяване на научните
организации;
Подкрепа на трансфера на знания към предприятията;
Създаване и развитие на центрове по предприемачество във
висшите училища в България;
Обучение в предприемачески умения и предприемачество в
средните професионални училища чрез изграждане на учебни
компании;
Обучение на регионален принцип на предприемачи и
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за стартиране
на бизнес;
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Стимулиране на научната и изследователска дейност за
технологично обновяване и преструктуриране на икономиката (2)

Подкрепа за стартиращи фирми и насърчаване на младите
хора с постижения в областта на иновациите;
Разработване на нов финансов модел на висшите училища и
научните организации, финансирани от държавния бюджет;
Стартиране на грантова схема за обновяване на оборудването
за приложни цели в изследователските организации;
Модернизация и интегриране на Българската изследователско-
образователна мрежа;
Изграждане на суперкомпютърен център за научни
изследвания;
Подкрепа за 8-12 вече съществуващи или нововъзникващи
клъстери чрез инвестиции, консултантски услуги и обучения;
Увеличаване капитала на Българска банка за развитие –
облекчаване на условията за кредитиране на МСП.
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Основни предизвикателства пред иновационната
политика
Основни предизвикателства пред иновационната
политика

Институционализиране на оценката на ефективността на
действащия модел на управление на наука и иновации и
политики;

Повишаване на прозрачността и поставяне на общи критерии
за измерване на резултатите от провежданите политики в
сферата на наука и иновации;

Значително повишаване на дела на проектното финансиране
за наука и иновации, редом с поставяне на приоритети и
пренасочване или прегрупиране на средства в зависимост от
поставените приоритети;

Реформиране на публичната система за НИРД и иновации.
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