С оглед съгласуване с Предварителните условия съобразно Чл.19 (2) от Регламент (ЕС) 1303/2013 за Тематична цел 1 са планирани следните
дейности.
1.3 Бъдещи дейности за изпълнение до юни 2015 за привеждане в съответствие на предварителни условия 1.1 и 1.2
№ по ред

Дейност

Водеща
институция

Партньорски
институции

Дейности за
предприемане

Очакван
резултат

Зависимост от
други дейности

Краен срок

Цел: Подобряване на организационна структура за управление изпълнението на ИСИС и координация с оперативните програми

1.

Проект на Решение на МС за
дейността и функциите на Съвет
за интелигентен растеж

МИ

МС

Изясняване на
функциите на
Секретариата
към МС

Приемане на
Решение на МС
за сформиране
на Съвет за
интелигентен
растеж

Изясняване на
отговорностите
на МИ във
връзка с новата
структура на
кабинета

март 2015 г.

2.

Изготвяне на проект Правилник
за дейността на Съвета за
интелигентен растеж

МИ

МС, МОН,

Разработване на
механизъм за
идентифициран
е на
авторитетни
представители
на бизнеса и
науката за
членове на СИР

Ясни правила за
отговорностите
и задачите пред
СИР

Изясняване на
отговорностите
на МИ във
връзка с новата
структура на
кабинета

март 2015 г.

3.

Определяне на дирекция „Малки и МИ
средни предприятия и иновации“
за Секретариат на ИСИС

МС

Изготвяне на
заповед на
министъра на
икономиката

Разписани и
утвърдени
отговорности на
Секретариата за
реализацията на
ИСИС

Структуриране
декември 2014
на
правителството,
назначаване на
политическото
ръководство на
МИ,

4.

Идентифициране на
заинтересованите страни за
участие в дейността на
НСИновации и НСНИ, МЗХ

Министерства
БСК, БТПП,
КРИБ, АИК, ВУ,
БАН, СА, НПО

Изпращане на
писма за
номиниране на
съответните

Заповед за
утвърждаване
състава на
съветите

-

МИ, МОН,
МЗХ

май 2015

представители

5.

Идентифициране на авторитетни
представители на бизнеса и
научните среди за включване в
дейността на НСИновации и НСНИ
МЗХ, в лично качество

МИ, МОН,
МЗХ

Медии, БСК,
БТПП, КРИБ,
АИК, ВУ, БАН,
СА, НПО

Обсъждане на
номинираните
представители
със широк кръг
заинтересовани
страни

Оглавяване на
работни групи
от
представители
на науката и
бизнеса в лично
качество към
Съветите,
когато бъдат
създадени

Т. 4

Юни 2015

6.

Регулярни заседания на
НСИновации и НСНИ за
разглеждане на постъпилите от
бизнеса и научните и всички
заинтересовани среди
предложения

МИ

МОН

Актуализиране
на състава на
Съветите

Провеждане на
ефективен
„процес на
предприемаческ
о откритие“

След
сформиране на
правителство и
т.4

постоянен

7.

Подробна структура на процеса на
мониторинг и оценка

МИ

МОН, МТИТС

Въвеждане на
единна отчетна
форма. За ОП –
съгласно
правилата на
ОП. За
националните
средства –
съгласно
възприетите
бюджетни
процедури.

Въвеждане на
ясни,
изпълними
правила за
мониторинг и
оценка

Разработени
единни правила
за отчетност по
оперативните
програми

юни 2015

8.

Координирано управление на
ОПИК и ОПНОИР

МИ/МОН

Създаване на
междуинституц
ионална РГ
(МИРГ) с ясен
мандат за
осигуряване на
близка

Приемане на
РМС за
създаване на
МИРГ и
съответен
правилник за
дейността

Приемане на
Февруари 2015
ОПИК и ОПНОИР

координация в
управлението на
двете ОП с оглед
1. усилване на
синергията и
2. избягване на
дублирането и
препокриването

9.

Приемане на правилник за
наблюдение и оценка на научно
изследователската дейност,
осъществявана от ВУ и научни
организации и дейността на ФНИ

МИ

Представител
и на научната
общност

Финализиране
Въвеждане на
на текстовете на регулярна
правилника
оценка на
научната
дейност на
научните
организации

Юни 2015

Цел: Стимулиране на частните инвестиции в НИРД

10.

"Разработване на многогодишен
план, с индикативен бюджет на
мерките за реализация на ИСИС"

МИ, МОН,
МТИТС, МЗХ

11.

Подкрепа на иновативни фирми за МИ
разработване на нови продукти и
технологии със средствата на
Национален иновационен фонд

Регионална
партньорска
мрежа,

Организиране
на поредица от
срещи на
експерти от
отговорните
институции за
уточняване на
времевата рамка
на бъдещите
дейности.

Прегледност и
проследяемост
за постигане на
поставените в
Стратегията
цели.

Структуриране
Юни 2015
на новото
правителство и
уточняване на
новата
структура на МИ

Авторитетни
учени и
бизнесмени

Съгласуване на
правилата за
дейността на
НИФ с МФ

Обявяване на
поредната
конкурсна
процедура на
НИФ,
Привличане на
частни
инвестиции в
НИРД в полза на

Осигуряване на
национални
средства за
дейността на
НИФ

Юни 2015

бързоразвиващ
и се
предприятия.
Цел: Присъединяване на научноизследователската инфраструктура и научните приоритети към идентифицираните области в
ИСИС

12.

Изготвяне карта на капацитета на МОН
България от
научноизследователска
инфраструктура

Преглед на
изследователск
ия капацитет и
препоръки за
приоритизиране
в
Технологичните
области на ИСИС

13.

Актуализиране на Пътната карта
на научноизследователската
инфраструктура

Присъединяван Одобряване на
е на картата за
Пътната карта с
изследователска РМС
инфраструктура
към S3 с оглед:
1.Даване
приоритет на
научната инфраструктура
въвлечена в
сектори на S3
2.Определяне
ролята на
научната
инфраструктура
в S3 на
регионално
ниво

Създаване на
Съвет за
интелигентен
растеж

Юли, 2015

Актуализиране на Националната
стратегия за научни изследвания

Привеждане на
Националната
стратегия за
научни

Създаване на
Съвет за
интелигентен
растеж

Юли, 2015

14.

Юни, 2015

Одобряване на
Стратегията за
научни
изследвания

изследвания в
синхрон с S3

чрез РМС

Цел : Осигуряване на синергия за решаване на националните и регионалните предизвикателства – изясняване на механизъм за
осъществяване на хоризонтални и вертикални връзки при реализацията на ИСИС

15.

Изграждане на регионална
партньорска мрежа

МИ

Областните
Идентифициран
администраци е на
и
представителит
е на ОА

Списък от
номинирани
представители
на ОА

Промени в
структурата на
областните
администрации

Октомври,2014

16.

Правилник за дейността на
регионалната партньорска мрежа
(РПМ)

МИ/МОН

Областните
Среща на
администраци номинираните
и
от ОА за
представяне на
целите и
задачите на РПМ
на

Заповед на
министъра за
утвърждаване
на Правилника
за дейността на
РПМ

Номиниране на
представители
на ОА за РПМ

Февруари,
2015

17.

Организиране на регионално
партньорско събитие за
обсъждане на ИСИС
(Североизточен регион)

МИ

МОН

Идентифициран
е на
заинтересовани
те страни по
места, които да
бъдат поканени
на обсъждането

Реализация на
„процеса на
предприемаческ
о откритие“

декември 2014

18.

Организиране на регионално
партньорско събитие за
обсъждане на ИСИС
(Северозападен регион)

МИ

МОН

Идентифициран
е на
заинтересовани
те страни по
места, които да
бъдат поканени
на обсъждането

Реализация на
„процеса на
предприемаческ
о откритие“

декември 2014

19.

Организиране на регионално
партньорско събитие за
обсъждане на ИСИС (Северен
централен регион)

МИ

МОН

Идентифициран
е на
заинтересовани
те страни по
места, които да
бъдат поканени

Реализация на
„процеса на
предприемаческ
о откритие“

декември 2014

на обсъждането

20.

Организиране на регионално
партньорско събитие за
обсъждане на ИСИС (Южен
централен регион)

МИ,

МОН

Идентифициран
е на
заинтересовани
те страни по
места, които да
бъдат поканени
на обсъждането

Реализация на
„процеса на
предприемаческ
о откритие“

януари 2015 г.

21.

Организиране на регионално
партньорско събитие за
обсъждане на ИСИС (Югоизточен
регион)

МИ

МОН

Идентифициран
е на
заинтересовани
те страни по
места, които да
бъдат поканени
на обсъждането

Реализация на
„процеса на
предприемаческ
о откритие“

януари 2015 г.

22.

Организиране на регионално
партньорско събитие за
обсъждане на ИСИС (Югозападен
регион)

МИ

МОН

Идентифициран
е на
заинтересовани
те страни по
места, които да
бъдат поканени
на обсъждането

Реализация на
„процеса на
предприемаческ
о откритие“

януари 2015 г.

23.

Актуална снимка на
иновационния потенциал на
райони от ниво 2/Областите

МИ/МОН

Местните и
общински
власти,
Работодателс
ките
организации,
научните
среди по
места

Обявяване на
Обществена
поръчка

Идентифициран
е на потенциала
за развитие в
определените
Тематични
области и
оценяване на
необходимостта
от
промяна/конкре
тизиране

Осигуряване на
средства за
Обществената
поръчка

Октомври
2015

Цел: Динамизиране на процеса на предприемаческо откритие, активизиране на връзките между науката и бизнеса, чрез
откриване на специфичните предизвикателства и начините за тяхното преодоляване

24.

Тематично събитие „Информатика МИ
и ИКТ“

клъстер,
браншови
организации

Идентифициран
е на
заинтересовани
те лица от
страна бизнеса,
научните среди
и НПО

Реализация на
„процеса на
предприемаческ
о откритие“ по
тематични
области

февруари 2015

25.

Тематично събитие „Нови
технологии в креативните и
рекреативните индустрии“

МИ

Представител
и на бизнеса и
научните
среди, НПО

Идентифициран
е на
заинтересовани
те лица от
страна бизнеса,
научните среди
и НПО

Реализация на
„процеса на
предприемаческ
о откритие“ по
тематични
области

март 2015

26.

Годишна среща на научните среди
с предприемачи и инвеститори

МИ

МОН, БАН, ВУ,
работодателс
ки
организации

Идентифициран
е на
заинтересовани
те лица от
страна бизнеса,
научните среди
и НПО

Реализация на
„процеса на
предприемаческ
о откритие“

май 2015

27.

Тематично събитие „Мехатроника
и чисти технологии“

МИ

МОН,
клъстери,
браншови
организации

Идентифициран
е на
заинтересовани
те лица от
страна бизнеса,
научните среди
и НПО

Реализация на
„процеса на
предприемаческ
о откритие“ по
тематични
области

май 2015

28.

Тематично събитие „Здравословен МИ
живот и био-технологии“

МОН,
клъстери,
браншови
организации

Идентифициран
е на
заинтересовани
те лица от
страна бизнеса,
научните среди
и НПО

Реализация на
„процеса на
предприемаческ
о откритие“ по
тематични
области

май 2015

29.

Разработване на технологични
пътни карти свързани с
Тематичните области

МИ

Индустрия,
научни среди

Обявяване на
Обществена
поръчка

Конкретизиране
на продуктовите
и технологични
ниши, в които
има потенциал
за растеж.

30.

Обобщаване и отразяване на
получените коментари и
забележки

МИ

МОН, МЗХ,
МТИТС

Създаване на
стройна
организация

Финализиране
на текстовете на
ИСИС

31.

Одобряване на ИСИС от МС

МИ

МФ, МС

Осигуряване на
средства за
Обществената
поръчка

Октомври
2015

май 2015

юни 2015

