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ГОТОВА Е АНКЕТАТА ЗА ИНОВАЦИОННИЯ КАПАЦИТЕТ НА ГАБРОВСКИТЕ ФИРМИ
Регионалната група на заинтересованите страни по проект ESSPO – „Портфолио на услуги за
ефективна подкрепа на малки и средни предприятия“ проведе на 28 март 2017 г. четвъртата си
среща. Участниците – представители на бизнеса, Технически университет, Габровска търговскопромишлена палата (ГТПП), екипа на проекта и кмета на община Габрово, одобриха
окончателния вариант на онлайн анкетата за проучване нуждите на местните фирми да
разработват и внедряват иновативни продукти.

Формата съдържа кратко представяне на фирмите и 18 въпроса за иновационния им капацитет:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3bTWEZTQDwgGSCXXYNL5mz3NPeCIOzyzTSzck6tWYvCRuog
/viewform. Анкетираните ще могат да споделят дали имат специализирано звено за иновации,

внедрявали ли са такива продукти, от какъв тип подкрепа се нуждаят, какво е мнението им за
създаването на единен бизнес портал на габровския бизнес. Проучването ще обхване всички
производствени и ИКТ фирми на територията на общината, които имат иновационен потенциал,
но не им достига капацитет. Онлайн анкетата ще бъде разпратена до края на месец април 2017
г. и ще бъде активна един месец. Обобщените резултати ще бъдат представени на официална
кръгла маса. Допитването е първата стъпка към създаване на онлайн бизнес платформа и
разработване на нов инструмент за подкрепа на малките и средните предприятия в общината.
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По време на срещата доц. Станимир Садинов от Технически университет – Габрово представи
анализ за уеб базирана услуга на база съществуващи решения и платформи за комуникация
между наука и бизнес у нас и в чужбина. Идеята е да се потърсят функционалности, които биха
били подходящи и са съобразени с очакванията и нуждите на габровския бизнес. Доц. Садинов
формулира няколко насоки за структуриране на платформата: съдействие на учените в процеса
на комерсиализация на готови иновационни предложения; достъп до информация за
патентоване на научно-технологични продукти; извършване на технологичен трансфер между
научноизследователските организации и производствените предприятия.
EN
THE ONLINE SURVEY ON THE INNOVATION CAPACITY OF GABROVIAN COMPANIES
IS READY TO BE SEND TO BUSINESS
The fourth regional stakeholders’ group meeting in project ESSPO was conducted on 28th March 2017.
The stakeholder representatives of business, Technical University, Gabrovian Chamber of commerce
and industry, project team and the Mayor of Gabrovo Municipality, approved the final version of the
online survey for research on the needs of local companies for development and implementation of
innovations.
The survey includes 18 questions for innovation capacity:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3bTWEZTQDwgGSCXXYNL5mz3NPeCIOzyzTSzck6tWYvCRuog/vi
ewform.

The companies in the survey can share information about existence of R&D department, do they
implemented innovative products, what type of support they need, what is their opinion about the
development of a new business platform of Gabrovian companies etc. The survey will sent to the
production companies as well as to ICT firms on the territory of Gabrovo municipality. The online
survey will be sent to the companies till the end of April 2017 for a month. The summarized results
will be officially presented on a round table. The survey is the first step to the creation of an online
business platform and the development of a new tool for support of SMEs in the municipality.
During the meeting proff. Stanimir Sadinov from the Technical University of Gabrovo represented the
analysis of the existing web based services, solutions and platforms for communication between
science and business in Bulgaria and abroad. Sadinov shared some guidelines for the structuring of
the platform: support of the students in the process of commercialization of the ready innovative
products on the market, access to information for patents of the technological products; technology
transfer between R&D organizations and manufacturers.

