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Шести национален иновационен форум „Наука, технологично развитие и иновации: политики за растеж и
развитие през следващото десетилетие” 

Изказване на г-н Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма

Добър ден! 
Аз също искам да благодаря и съм обнадежден от изказването на министър Плевнелиев. В този дебат искаме да въвлечем и
получаването на най-добри резултати от различното мислене и идеи. 

Хубавото е, че идеи има. Разбира се, трябва да има адекватна структура, която да ги обработва. В този смисъл
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма е една от основните държавни институции, ангажирани с
дефинирането на такива политики. Към момента аз виждам ролята на министерството в няколко насоки. На първо място (на
първо място, защото такива са актуалните действителности), най-мощният инструмент, с който разполагаме в момента, е
Оперативната програма „Конкурентоспособност”. Не защото там е непременно интелектуалният капацитет в политиките, а
защото там са парите. От предвидените 15 процедури през тази година още първата, която ще бъде отворена до края на
тримесечието (през месец. Март), е развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на
иновативни продукти, процеси и услуги. Това показва как ние приоритизираме нашите цели. 

Отделно от оперативната програма в министерството има други инструменти, които също са свързани по някакъв начин с
възможности за финансиране. Първо, Националният иновационен фонд. колкото и гръмко да звучи, за съжаление той за
тази година има бюджет от около 5 млн. лева, но пък идеите му са много фокусирани и това е за систематизиране на
връзките между иновативни предприятия и научни колективи. Това е липсващото звено според мен. 

Освен това през тази година български предприятия ще имат възможност да се присъединят към европейската инициатива
„Еврика”, част от „Евростарс”. Тук искането беше национално съфинансиране, затова през тази година става възможно
нашето съфинансиране от 1 млн. лева и то ще бъде съответно на финансирането от Европейската комисия, което е пак
свързано със сътрудничество между иновативни фирми от различни европейски страни.

Също така сме подготвили за внасяне в Министерския съвет решение за съфинансиране на организации, които са спечелили
проект в международната рамка на програмата „Конкурентоспособност” в Брюксел, в случая става дума конкретно за
„Ентърпрайз юръп нетуърк”, която България ще съфинансира с около 1 млн. лева през тази година. Това е мрежа, която ще
предоставя при много добри условия, а мисля, че дори безплатно в много случаи, консултантски услуги, насоки,
методическа помощ на фирмите, които разработват иновативни проекти. 

Иначе, колеги, е ясно, че за да има иновации, трябва да има подходяща среда. Средата в България, е много отровена,
поради това че, човек не знае когато тръгне да прави нещо, на колко страни трябва да се оглежда и къде да насочва
ресурсите и силите си. Затова една съществена част от работата ни в тази насока, на която аз съм поставил акцент и сме
приоритизирали, са дейностите, свързани с ограничаване на административната тежест и подобряване на бизнес средата.
Тук имаме три паралелни работни групи или проекта, които работят по различни части от тематиката. Вече имаме първите
резултати. Това са конкретни предложения, свързани със промени в закони, така че да се ограничи административната
тежест. Някои от тях вече са в парламента.

Освен това, разбира се, погледнато вече стратегически, програмата „Стратегия 2020” на Европейския съюз, която в момента
се изяснява, добива контури и предстои да бъде приета от Европейския съюз, не минава без нашия принос. В момента
заместникът ми Евгени Ангелов е на съвет по конкурентоспособност в Брюксел, където темата за деня е точно тази –
формулиране на идеи, предложения и насоки към Европейската програма 2020. Ясно е какво се очаква да има в тази
програма – Европа да реализира своите конкурентни предимства вече условия, където не се борим за това кой ще направи
по-евтино нещо, а търсим други полета на конкуренция, където ние сме действително конкурентоспособни. И ако България
има уникален шанс днес да вкара най-доброто от себе си в някаква обща рамка, това е именно в тази рамка на
Европейската стратегия, защото ние сме част от този съюз. И не само това, ние застъпваме тезата, че такива дейности
трябва да са предмет на подкрепа с конкретни финансови инструменти от Европейския съюз. Мисля, че това е виждане,
което се възприема все повече. Но тъй като това вече не е част от кохезионна политика, тоест не е даване на пари, за да
настигнем другите, а е финансиране на проекти, които ще получат най-добрите, именно затова ние не искаме гаранции, а
механизми, които да осигуряват възможността за включване на български фирми и организации в тези процеси. Именно
затова е подкрепата, която се декларира в Европейския съюз и за международни клъстери, за международно
сътрудничество в разработване на иновативни проекти и иновативни политики, и т.н.

Това мога да кажа към момента. Разбира се, в хода на дискусията ще се появят и други идеи. 
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