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Пети национален иновационен форум 

Опорни точки при откриване на 5-я Национален иновационен форум
Зинаида Златанова, Ръководител на Представителството на ЕК в България 

С огромно удоволствие бих искала да ви приветствам с добре дошли на петия Националния иновационен форум от името на
Представителството на Европейската комисия в България.
- Форумът, макар и традиционен, тази година е по-различен, тъй като се провежда в контекста на „Европейската година на
творчеството и иновациите“. Замисълът на Европейската година на творчеството и иновациите е да се повиши съзнанието за
значението на творчеството и иновациите като ключови фактори за лично, социално и икономическо развитие. Като набляга
на творчеството и иновациите ЕС цели да поощри развитието на творческия и иновационен потенциал на всеки един от нас,
което е от значение за бъдещия облик на Европа в условията на глобална конкуренция. 
- Иновациите са инструмент от съществено значение за поддържане на конкурентоспособността, растежа и заетостта в
Европейския съюз. Ето защо Комисията определя инвестициите в знанието и иновациите като един от четирите ключови
приоритети за периода 2008 - 2010 г. в рамките обновената Лисабонска стратегия. 
- Как да използваме иновациите за да изведем Европа от настоящите икономически сътресения е въпрос от водещо
значение в дневния ред на Европейския съюз, а предполагам и във вашия също. Иновациите са в основата на
разрешаването на днешните проблеми, произтичащи от финансовата криза. Ако искаме да преодолеем трудностите и да се
справим с предизвикателствата, свързани с климатичните промени и глобализацията, ние трябва да увеличим инвестициите
в капацитета ни за иновации и растеж. Намаляването на разходите за научноизследователска и развойна дейност в
публичния и частния сектор може да ни се стори примамливо, докато решаваме по-належащите ежедневни проблеми, но
това може само да навреди на икономиката и способността ни да се възстановим.
- В тези времена на криза и нарастваща несигурност съвместната работа ще ни даде повече сили да ги преодолеем.
Натрупаният в последно време опит показва, че сътрудничеството между иноватори, управители на фирми, експерти,
създатели на политики, инвеститори, съответните асоциации и др. не само ни помага да устоим на ударите, но ни дава
добра основа за постигане на амбициозните ни цели, с които една организация не може сама по себе си да се справи. 
- Така че вашите виждания за бъдещите стъпки са от особено значение. Това събитие, на което вниманието ви е насочено
към бъдещето, е отлична възможност да споделим вижданията си и да подготвим следващите действия. 
- Нека да извлечем най-доброто от него! 
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