Напредък в изпълнението на
предварителни условия 1.1 и 1.2

Второ официално заседание на КН на ОПИК
и на ОПИМСП
София, 20.05.2016 г.

Предварителни условия
1.1 Наличие на национална или регионална
стратегия за интелигентна специализация
1.2 Инфраструктура за научни изследвания и
иновации, съобразена с тематичните
области на ИСИС

Тематична цел
“Засилване на научноизследователската
дейност, технологичното развитие и
иновациите” от Споразумението за
партньорство

Критерии за изпълнение на
предварителните условия
1. Въведена Национална или регионална стратегия
за интелигентна специализация
•
•
•

фокусиране на ресурсите в ограничен брой приоритети
от областта на научните изследвания, иновациите и
научноизследователската инфраструктура
мерки за насърчаване на частните инвестиции
наличие на система за мониторинг и оценка

2. Наличие на финансова рамка на ресурсите за
научните изследвания, иновации и
научноизследователска инфраструктура

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
за изпълнение на
предварителните условия за
достъп до ЕСИФ в секторите
наука и иновации
ИНОВАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА
СПЕЦИАЛИЗИЦИЯ 2014-2020

ДЕЙСТВИЕ 1

Приемане на Иновационна стратегия за
интелигентна специализация (ИСИС)
2014-2020 г.


С РМС №857 от 03.11.2015 проектът на Иновационна стратегия за
интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
(ИСИС) беше одобрен окончателно, като основа за изпълнение на
тематично условие 1.1. “Наличие на национална или регионална
стратегия за интелигентна специализация”



Съгласно т.2 от РМС №857 министърът на икономиката следва да
одобри насоки за мониторинг на ИСИС



В изпълнение на предварително условие 1.2 “Инфраструктура за
научни изследвания и иновации” е разработена Стратегия за
научните изследвания, част от която е Националната пътна карта за
научноизследователска инфраструктура 2020 (НПКНИИ 2020)
 Поискана консултантска помощ от ЕК и са разработени Насоки за
мониторинг на ИСИС
(срок: 30 октомври 2016 г.).

ДЕЙСТВИЕ 2

Подобряване на организационната
структура за управление
изпълнението на ИСИС и координация
с оперативните програми
 Създаване на Работна група към Административната
партньорска мрежа, включваща представители на водещите
администрации, ангажирани в процеса на изпълнение на ИСИС и
координация на Оперативните програми – МИ, МОН, МТИТС,
МЗХ
o Приключва уточняването на участниците в работната група

(срок: 30 април 2016 г.).

ДЕЙСТВИЕ 3

Стимулиране на частните инвестиции в
НИРД
 От началото на 2016 г. по Закона за насърчаване на инвестициите
(ЗНИ) са издадени 3 сертификата (два за клас А и един за
приоритетен инвестиционен проект). Общо предвидените
инвестиции възлизат на 62.1 млн. лв. и се очаква разкриване на
570 нови работни места. Два от проектите се осъществяват
във високотехнологични производства и услуги.
 Подкрепа на български участници в инициативата ЕВРИКА и
съвместната програма ЕВРОСТАРС. Подкрепата е за сметка на
НИФ и съгласно правилата за управление на неговите средства.
 Подписано е споразумение между ИАНМСП и Секретариата на
Еврика за съвместна програма Евростарс-2
 Разработени са Нови правила за работа на НИФ, с цел сближаване
с правилата за работа по ОПИК
(срок: 30 май 2016 г.).

ДЕЙСТВИЕ 4

Осигуряване на синергия за решаване
на националните и регионални
предизвикателства
 Проведена среща с Регионалната партньорска мрежа (02 2016 г.)
 Проведена среща с Административната партньорска мрежа (04
2016 г.)
 Участие в регионалните съвети за развитие на ЮЗР, ЮЦР, ЮИР,
СЗР (02-04 2016 г.)
 Участие в заключителните събития на националната кампания
“Успешни заедно” на Областните информационни центрове –
Шумен, Видин, Габрово, Велико Търново, Стара Загора (05 2016 г.)

(срок: 30 април 2016 г.).

ДЕЙСТВИЕ 5

Динамизиране процеса на
предприемаческо откритие,
активизиране на връзките между
науката и бизнеса
 Провеждане на годишни срещи със заинтересованите страни по
тематичните области на ИСИС (04-06 2016 г.)

o Поради цялостното забавяне на старта на оперативните програми все
още няма необходимата натрупана информация за провеждане на тези
срещи.
(срок: 30 юни 2016 г.).

ДЕЙСТВИЕ 6

Разработване на технологични пътни
карти, свързани с тематичните
области на ИСИС
 След неуспешен опит за реализиране на обществената поръчка
през 2015 г., същата е обявена отново, отчитайки решението на
СИР за съгласуване на техническото задание със
заинтересованите страни

o Договорът за изпълнение на обществената поръчка е подписан на
9.05.2016 г. , със срок за изпълнение 2 месеца

(срок: 30 юни 2016 г.).

ДЕЙСТВИЕ 7

Подкрепа на иновативни фирми за
разработване на нови продукти и
технологии със средствата на НИФ
 Осигурени са национални средства за дейността на НИФ през 2016 г.
в размер на 6 млн. лв., в т.ч. за програма Евростарс 978 хил. лв., но
не повече от 200 хил.лв. за проект
 Разработени са Нови правила за работата на НИФ, с цел сближаване
с правилата за работа по ОПИК

o Договорът за изпълнение на обществената поръчка е подписан на
9.05.2016 г. , със срок за изпълнение 2 месеца

(срок: 30 май 2016 г.).

ДЕЙСТВИЕ 8

Разработване на подробна структура на
процеса на мониторинг и оценка
 Със съдействието на консултантската помощ на експерта на ЕК са
разработени Насоки за мониторинг и оценка на ИСИС
 Предвидено е създаване на независимо звено за мониторинг в
рамките на новата Агенция за икономически растеж

o До реалното стартиране на работата на независимото звено се
предвижда функциониране на временна работна група за мониторинг в
рамките на МИ

(срок: 30 май 2016 г.).

ДЕЙСТВИЕ 9

Разработване на многогодишен план с
индикативен бюджет за реализация на
ИСИС
 С консултантската помощ на експерта на ЕК е разработен
многогодишен план с индикативен бюджет по цели на ИСИС, подцели, програми, инструменти, отговорна институция, източници на
финансиране
 Съгласно индикативния бюджет на ИСИС през периода до 2020 г. за
научни изследвания и иновации ще бъдат инвестирани 1367
млн.евро, от които 720 млн.евро европейско финансиране и 647
млн.евро национална помощ

(срок: 30 май 2016 г.).

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
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