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BG
РАЗЛИЧНИ ТЕРИТОРИИ СПОДЕЛЯТ СХОДНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

През втория семестър на проект ESSPO – „Портфолио на услуги за ефективна подкрепа на малки
и средни предприятия“ стана ясно, че въпреки на пръв поглед различния контекст, опит и
подходи, партньорските региони споделят сходни предизвикателства и имат много да научат
един от друг. Работата бе съсредоточена върху участието на заинтересованите страни в
диагностицирането на инструментите им за подкрепа на малки и средни предприятия (МСП) и
предизвикателствата, пред които са изправени. Всички партньори направиха посещения
помежду си и се срещнаха с местните заинтересовани страни. В осем специализирани доклада
е представен външен поглед за силните и слабите страни на подкрепата, както и препоръки за
подобряване. Проучването показва много разнообразна ситуация в различните региони.
Партньорството представя целия спектър – от оскъдна децентрализация и ресурси до пълна
автономност и значителен бюджет за подкрепа на МСП, от широкообхватен опит до нулев.

GABROVO
MUNICIPALITY
Сред въпросите, които интересуват заинтересованите лица, са:











Как да се повиши предприемаческият дух?
Как да започнем да подкрепяме МСП в слабо развита иновационна екосистема?
Как да бъдем сигурни, че подкрепата отговаря на нуждите на МСП?
Как да наблюдаваме качеството на проектите, изпълнявани от МСП?
Как да подобрим комуникацията между МСП и публичната администрация?
Как да накараме отговорните заинтересовани лица да изискват оценка?
Как да бъдем наистина ориентирани към резултатите, вместо да помагаме на онези,
които нямат нужда от помощ?
Как да превърнем контролиращите бюрократи в съдействащи държавни служители? Как
да противодействаме на тяхното фалшиво самочувствие и разбиране за МСП и
иновационната екосистема? Как да се намали натискът върху формалностите?
Как да достигнем до МСП с потенциал за иновации, които не се интересуват достатъчно
от съществуващите услуги за подкрепа?

Подготовката на междурегионалната среща и изборът на подход за картографиране на общите
проблеми с участието на инж. Десислава Колева от Община Габрово, отговаряща за
методологията, изглеждаше като предизвикателство. Всички партньори са запознати със
ситуацията в отделните региони и се ангажираха в намирането на сходните аспекти. По време
на работния семинар през м. януари 2017 г. в гр. Лил, Франция, представителите, осъществили
проверките по места, структурираха идентифицираните проблемни области. Това помогна на
участниците да разберат индивидуалните си специфики и да преформулират собствените си
проблеми, така че да се откроят сходните моменти. Въпросите, които са важни за
заинтересованите страни от всички региони, могат да бъдат обобщени в четири групи:





Как да разберем нуждите на МСП? Как да увеличим техния иновационен капацитет?
Как да подобрим комуникацията и сътрудничеството между заинтересованите страни?
Как да оценим ефектите от интервенцията в МСП?
Как да направим подкрепата гъвкава и адаптирана към нуждите на МСП, а не обратното?
Как да се намали бюрокрацията при прилагането на политическите инструменти?

В дискусиите се потвърди, че „нуждите на МСП“ са на практика в основата на всички
политически документи, но разбирането е повърхностно, често смесено с желания или
пожелания. За да се проучат нуждите, не е достатъчно просто да се направи въпросник, на
който МСП да отговорят. Това означава да има сериозна дискусия по ключовите въпроси за
тяхното развитие. Работата на партньорите в следващите семинари ще бъде съсредоточена
върху практическия подход за идентифициране потребностите на малките и средните
предприятия.
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DIFFERENT TERRITORIES SHARE SIMILAR CHALLENGES
In the 2nd semester we found out that even though ESSPO partner regions represent seemingly
dissimilar context, experiences and approaches we share similar challenges and have a lot to learn
from each other. The work focused on involvement of stakeholders in the diagnoses of their SME
support instruments and the challenges to work on. Each partner made a peer review visit to another
and met the stakeholders there. 8 dedicated peer review reports provided an external view on the
strengths and weaknesses of the support and recommendations of improvement. The exercise
revealed much diversified situation in the ESSPO regions. The partnership represents the whole
spectrum between scarce decentralization and resources to full autonomy and considerable budget
dedicated to SMEs, from long track of experience to basically none.
The 8 lists of issues to focus on by the stakeholders were long. Just some questions:











How to raise low entrepreneurship spirit?
How to start support SMEs in a not well articulated innovation ecosystem?
How to make sure that the support meets SMEs needs?
How to monitor the quality of the projects implemented by SMEs?
How to improve communication between SMEs and public administration?
How to make the decision makers stakeholders to demand evaluation? Not perceive it as
dangerous?
How to be really result oriented instead of helping those who do not need help?
How to turn the controlling bureaucrats into assistive civil servants? How to counteract their
false self-confidence in own knowledge and understanding of the SMEs and innovation
ecosystem? How to reduce top down pressure on formalities?
How to reach potentially innovative medium SMEs who seem to be not interested in existing
support services?

Preparing the interregional meeting and approach to map the common issues with Eng. Desislava
Koleva from Gabrovo Municipality, BG, responsible for the mapping methodology, looked as a
challenge. We decided that first all the partners have a closer look into the individual situation of each
region, then all engage in looking for common traits. The January mapping workshop in Lille started
with each region problem tree presentation. Aware that sometimes we use different wording and
language to name similar things we decided that why each region situation was recounted not by the
partner concerned, but their reviewer. This helped us to understand their individual contexts and
problems. Then all reformulated their own issues in such a way that they include similar ones of
others. Sticking the notes in groups a large wall helped us to see that quite many issues are shared.
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We saw that the questions important to the stakeholders in all the different places are looking can be
summarized in 4 groups:





How to understand SMEs needs? How to increase their innovation capacity?
How to improve the communication and the collaboration between the stakeholders?
How to evaluate the effects of intervention in SMEs?
How to arrange the support to be flexible to adapt to SME needs, not to ask SMEs to adapt to
the instrument? How to reduce the bureaucracy in policy instruments implementation?

In the discussion we found out that the „SME needs“ claims to be the foundation of practically all
policy documents, but the understanding is shallow often mixed with wants or wishes. To learn about
the needs it is not enough to simply make a questionnaire asking SMEs about their requests. It means
serious discussion on the key issues for their development. We decided to work on practical approach
of identification of SME needs on next workshops.
Life sometimes brings disappointing messages. Reorganization, affecting the partner from Hauts-deFrance region, withdraw from the project. We lose those who stand behind a good practice that may
answer a burning question of all the other partners on: „How to manage efficiently large innovation
networks of more than 100 members?“.

