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СРЕЩА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В ГАБРОВО
Създават нова структура за подкрепа на бизнеса и иновациите

Регионалната група на заинтересованите страни по проект ESSPO – „Портфолио на услуги за
ефективна подкрепа на малки и средни предприятия“ проведе среща на 18 юли 2018 г.
Инж. Николинка Хинкова – член на Съвета на директорите на „Мехатроника“ АД – Габрово,
представи идеята за създаването на регионален иновационен хъб.
Представителите на бизнеса обсъдиха предимствата и недостатъците на различните правни
форми на публично-частните партньорства, за да препоръчат най-подходящия правен орган,
който ще отговори на нуждите на компаниите за подкрепа на иновациите и местната
икономика. Те направиха предложения за състава на новата структура, коментираха начините
за финансиране, годишния бюджет и неговото управление.
Участниците решиха да преразгледат предложението и да започнат подготовка на устава на
новата организация, който трябва да бъде завършен до месец октомври 2018 г. за окончателно
одобрение.
Заинтересованите страни се съгласиха да бъде проведен Ден на отворените врати за бизнеса на
19 октомври 2018 г. в „Мехатроника“ АД по време на учебната визита на немските партньори от
ESSPO.
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GABROVO STAKEHOLDERS' MEETING
They will establish a new business and innovation support structure
The regional stakeholders’ group in project ESSPO held a meeting on 18th July 2018. Eng. Nikolinka
Hinkova – member of Board of Directors of MECHATRONICA JSC., Gabrovo made a presentation for
establishment of the new structure – Gabrovo Innovation Hub.
The representatives of business discussed advantages and disadvantages of the different legal forms
of public-private partnerships in order to recommend what is the most appropriate legal body, which
will better serve the companies’ need to support innovations and local economy. Members of the
new structure have been also suggested, place, annual budget, personal and service portfolio.
The participants decided to revise the proposal and to start preparation of the statutes of the new
organization, which have to be finished till October’2018 for final approval.
Stakeholders decided an Open Business Day in MECHATRONICA JSC. on 19th October 2018 during the
study visit of the German ESSPO partners to be conducted.

