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 Фондация “Приложни изследавния и комуникации” – НПО, 1991

 АРК Консултинг ЕООД – 2006

 35 души, 14 анализатори и изследователски екип

 Фокус върху иновациите и информационното общество

 Координатор на Enterprise Europe Network – Bulgaria от 2008

 Съосновател на Клъстер “Мехатроника и автоматизация”

 Съучредител на Асоциацията на бизнес клъстерите

 Награда от МОН за най-добро представяне на България в 5 и 6 

Рамкови програми на ЕК

 Награда за НПО с най-много привлечени средства по Програма 

Хоризонт 2020 за първата половина на програмния период

Фондация “Приложни изследвания и 

комуникации” / АРК Консултинг



		

Фондация „Приложни изследвания и 

комуникации“/ АРК Консултинг



		

Конкурс „Иновативно предприятие на годината“

•Традиция от 14 години

•Най-добра национална практика за популяризиране на иновациите

•Ползи – повишена разпознаваемост, международни бизнес 

партньорства, участия в европейски и национални програми; принос 

към имиджа на България като иновативна дестинация

Фондация „Приложни изследвания 

и комуникации“/ АРК Консултинг



		

Enterprise Europe 

Network



		

Европейската мрежа за подпомагане на МСП 

‘Enterprise Europe Network’: 

перспективи, конкурентоспособност и 

иновации без граници

Enterprise Europe Network



		

Enterprise Europe Network



		

3000 600+
ЛокацииМестни

експерти

60+
Държави

Enterprise Europe Network



		

Enterprise Europe Network в България



		

Enterprise Europe Network в България

АРК Консултинг/ Фондация "Приложни 

изследвания и комуникации“ - координатор

Българска стопанска камара

Единен център за иновации на БАН

Фондация „ГИС – Трансфер Център“

Бизнес Информационен и Консултантски 

Център – Сандански

Бизнес  център за подпомагане на МСП –

Русе

Българска търговско-промишлена палата

Търговско-промишлена палата – Враца

Търговско-промишлена палата - Добрич

Търговско Промишлена Камара – Пловдив

Търговско-промишлена палата – Стара 

Загора

Ямболска търговско-промишлена палата



		

Enterprise Europe Network в България

Персонализиран подход - преглед и оценка 

на възможностите и готовността на предприятията за:

• Информация и консултации групово (събития) и 

индивидуално по конкретни теми

• достъп до финансиране

• интернационализация

• иновации

• интелектуална собственост

• зелена икономика

• IMP³rove оценка и консултации по отношение на 

иновационния мениджмънт на фирмите



		

Оценка на иновационния мениджмънт 

съгласно методологията IMP3rove



		

• Иновационна стратегия: визия и иновационна 

стратегия, иновационни проекти, устойчивост и 

комерсиализация на иновационни идеи

• Иновационна култура и организация на 

иновационната дейност: мотивация; стил на 

ръководството, бюджетиране, целеустременост, 

финансов риск; организационна култура, генериране на 

идеи, сътрудничество и вътрешна комуникация; 

отношение към риска и толерантност към неуспеха

• Иновационен жизнен цикъл: управление на идеите; 

развитие на иновативни продукти/услуги/ 

процеси/организационни решения/бизнес модели; 

лансиране на пазара и последващи усъвършенствания

• Фактори, подкрепящи иновациите: финансиране на 

иновациите; човешки ресурси; обекти на 

интелектуалната собственост и управление на дизайна

• Резултати от иновационна дейност: измерители на 

растежа; принос на иновационните проекти при 

изпълнение на стратегията; оптимизиране на фирмената 

дейност

IMP³rove Assessment се

основава на концепцията на A.T. 

Kearney „House of Innovation”



		

Бенчмаркингът следва основните групи критерии за оценка 

като сравнява фирмата с водещите компании и средните 

равнища



		



		



		

Предимства за малките и средни предприятия

• Приложение на IMP³rove въпросник – систематичен набор от добре структурирани 

въпроси, които покриват всички аспекти от иновационния мениджмънт в МСП

• Подробен доклад с бенчмаркинг-анализ с водещи компании от бранша и на пазари, на 

които фирмата е представена

• Възможност за избор на референтна група за сравнителен анализ според икономическия 

сектор, географските пазари, големината и възрастта на фирмата

• Достъп до публично финансиране

• Консултантска помощ и експертиза

• Пътна карта за подобряване на иновационния мениджмънт на основата на среща и 

дискусии с консултант

• Участие в Конкурса за иновативно предприятие на Фондация „Приложни изследвания и 

комуникации“ в категорията Иновационен мениджмънт

• Участие в Международния конкурс за Иновационен мениджмънт на IMP³rove Academy

• Оценката е безплатна за МСП на основата на ваучер, предоставен от Фондация 

„Приложни изследвания и комуникации“

• Възможност за допълнителни анализи и сертифициране



		

Благодаря за вниманието!

Теодора Георгиева

Enterprise Europe Network – България

http://enterprise-europe-network.bg/

http://www.een.bg/

Фондация „Приложни изследвания и комуникации“

http://www.arcfund.net

София 1113, ул. Александър Жендов 5

тел: +359 2 9733000

teodora.georgieva@online.bg

http://enterprise-europe-network.bg/
http://www.een.bg/
http://www.arcfund.net/
mailto:teodora.georgieva@online.bg

