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ТЕМАТИЧНА СРЕЩА ЗА РЕГИОНАЛНИТЕ ИНОВАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ 
 

Заинтересованите страни по проект ESSPO се срещнаха на 8 март 2019 г. с представители на 

Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 

към Министерството на икономиката на България.  

 

Те поставиха въпроси за правната форма и възможностите за финансиране на потенциалните 

кандидати по процедурата „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове“ (РИЦ) 

в рамките на Приоритетна ос 1 на програмата. Участниците коментираха критериите и 

методологията за създаване на РИЦ в Габрово, включително портфолиото от услуги. 

 

По време на тематичната среща бе обсъдено кои производствени сектори ще бъдат включени в 

съответствие с изследователските и иновационните стратегии за интелигентна специализация, 

както и идентифициране на възможности за съвместни проекти, които биха могли да се 

разработят в новия център за иновации. Направените предложения ще бъдат взети предвид от 

Министерството на икономиката при програмирането на новата схема за финансиране. 

 

Тези дейности са част от подготовката за изпълнение на Плана за действие за развитие на 

системата за подпомагане на бизнеса в Габрово по проект ESSPO – „Портфолио на услуги за 

ефективна подкрепа на малки и средни предприятия“. 
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THEMATIC MEETING ON THE REGIONAL INNOVATION CENTRES 
 

The stakeholders meet representatives of the Managing Authority of the Operational Programme 

„Innovations and Competitiveness“ 2014-2020 under the Ministry of Economy of Bulgaria, to ask 

about the legal form and funding opportunities of the future call for proposals in the program. 

Participants commented the criteria and the methodology for establishment of RIC Gabrovo, including 

the service portfolio. 

The stakeholders also discussed which manufacturing sectors will be included according to S3 and 

identified joint project opportunities which could be developed in the new innovation center. 

The proposals of the stakeholders will be taken in mind by the Ministry of Economy when programing 

of the new funding scheme. 

Those actions are part of the preparation for implementation of the Action plan for development of 

SMEs support system in Gabrovo, under ESSPO project. 

 

 

 


