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РАБОТНАТА ГРУПА ПО ИНОВАЦИИ ОБСЪДИ ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ESSPO
Регионалната група на заинтересованите страни по проект ESSPO – „Портфолио на услуги за
ефективна подкрепа на малки и средни предприятия“ проведе на 17 януари 2017 г. втората си
работна среща. Основната тема бе обсъждане на план за действие в подкрепа на бизнеса на
територията на община Габрово за насърчаване на иновациите.

В срещата се включиха представители на бизнеса, Областна администрация, Технически
университет, браншовите организации и кмета Таня Христова. Участниците бяха запознати с
резултатите от партньорското проучване за оценка състоянието на иновационната екосистема в
Габрово, извършено от Фондация за изследвания и иновации „Техналия“ (Билбао, Испания).
Основните забележки и препоръки във връзка с изграждане на система за подкрепа на МСП бяха
потвърдени от работната група. Безспорна е нуждата от промотиране на индустриалния
потенциал на Габрово, както и преструктуриране на иновативната екосистема с включване на
нови междинни звена (консултанти) за по-добро взаимодействие на бизнеса с образователните
институции. От полза за фирмите ще бъде да се обединят чрез изграждане на B2B платформа, за
да получават повече конкурентни предимства.
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Участниците коментираха създаването на онлайн платформа на габровския бизнес. Идеята е в нея
да са представени профилите на производителите, техни продукти и инициативи, европейско
законодателство, възможности за финансиране и др. Да бъде включен регистър на лицензирани
експерти (инженери, финансисти, юристи, специалисти по интелектуална собственост и др.) за
консултации по иновативни проекти. Платформата ще доразвие създадения по проект KNOW-HUB
икономически ГИС портал на Община Габрово (http://gis.gabrovo.bg/flexviewers/knowhub/). За
основна информация ще се ползват база данните от Националния статистически институт, но те
ще бъдат разширени с включване на още фирми с по-подробна информация, предоставена
директно от тях. Целта е да се направи оценка какви са нуждите на МСП за научна и развойна
дейност.

Работната група си постави задача да извърши предварително проучване сред бизнес средите,
ползвайки онлайн анкетна форма. Допитването ще даде информация за капацитета и опита на
предприятията да разработват и внедряват иновативни продукти, за ролята на Техническия
университет в усъвършенстване работата на фирмите, както и каква е нуждата от специфични
ресурси за реализиране на научно-изследователска и развойна дейност.
По време на следващата среща през м. февруари заинтересованите страни ще прецизират
съдържанието на анкетата и ще обсъдят концепцията за създаване на онлайн бизнес платформа.
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GABROVO STAKEHOLDERS’ GROUP DISCUSSED THE ACTION PLAN OF ESSPO PROJECT
Gabrovo regional stakeholders’ group established in ESSPO project held its second workshop on 17th
January 2017. The main topic of discussion was the action plan to support business on the territory of
Gabrovo municipality to foster the innovation.
Representatives of local business community, District Administration, Technical University, branch
organizations and Mrs. Tanya Hristova – Mayor of Gabrovo, took part of the meeting. The participants
have been informed about the peer review results after the assessment of Gabrovo innovation ecosystem done by „Technalia“ (Bilbao, Spain).
The main comments and recommendations related to development of SMEs support system have been
confirmed by the stakeholders’ group. There is indeed a need for promotion of industrial potential of
Gabrovo, as well as restructuring of the innovation eco-system through implementation of new
intermediaries (consultants) for better interaction between business and educational institutions.
Benefits for companies will be to unite through the construction of B2B platform to get more
competitive advantages.
The stakeholders discussed the idea to create on-line platform of Gabrovian business. The companies’
profiles, their products and projects, European business legislation, financial possibilities etc. will be
presented in the platform. A Register of experts (engineers, financial advisers, lawyers, specialists on
industrial property etc.) will be also included for consultation of innovative projects. The platform will be
based on already developed economic layer in Geo-information system (GIS) of Gabrovo Municipality
created in KNOW-HUB project (http://gis.gabrovo.bg/flexviewers/knowhub/). The layer uses the
official information, provided by the National Statistical Institute in Bulgaria. The database will be
extended through inclusion of detailed information, provided directly by the companies. The main
objective is to assess the needs of the companies in R&D.
The stakeholders’ group set itself the task to carry out preliminary survey of businesses using the online
inquiry form. The survey will provide information about the capacity and experience of companies in
development and implementation of innovative products, and the role of Technical University to
support business in R&D.
The stakeholders will refine the content of the survey and the concept for creating an online business
platform during the next meeting in February.

