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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Това ръководство е замислено като методическо ръководство за политиците и 

изпълнителните органи за това как да се подготвят и как да проектират, изготвят 

и изпълнят национална/регионална стратегия за научни изследвания и иновации 

за интелигентна специализация (РИС3). 

На това ръководство не трябва да се гледа като на всеобхватен, препоръчителен 

документ, а като на ръководството за обща ориентация, което ще се развива с 

развитието на самата концепция. Всъщност, документът ще бъде редовно 

подобряван и актуализиран. 

Повечето от разработените концепции са базирани на предходния опит, 

натрупан от Европейската комисия през годините на работа с регионите чрез 

инициативи като STRIDE (Науката и технологиите за регионални иновации и 

технологично развитие в Европа) и PRAIS, както и бившия RIS (Регионални 

иновационни стратегии). Тя също така е натрупала опит от сравнителните 

проучвания на ОИСР в тази област. 

Това ръководство възнамерява да очертае нови характеристики и аспекти, които 

подобряват предишните знания и правят иновационните стратегии и политики 

по-ефективни. Страните и регионите, които вече са натрупали опит в 

проектирането и изпълнението на стратегии за иновации, сега трябва да 

подкрепят дейностите за тяхното преразглеждане и модернизация, докато за 

другите предизвикателството е да се включат в този процес и да разработят свои 

собствени иновационни стратегии за интелигентна специализация. 

В Част I на ръководството е определен политическият контекст на 

интелигентната специализация. В Част II е представена концепцията с нейната 

обосновка и икономически основи. По-специално е разгледан въпросът за 

предприемаческия процес на откриване, който е главна характеристика на 

интелигентната специализация и дава насоки за това как да се развиват 

отличителните и оригиналните области на специализация. 

Ръководството определя редица практически стъпки за проектиране на 

национални/регионални РИС3, а именно: 

1. анализ на националния/регионалния контекст и потенциала за иновации, 

2. създаване на здрава и всеобхватна структура на управление, 

3. изработване на обща визия за бъдещето на страната/региона, 

4. подбор на ограничен брой приоритети за национално/регионално развитие, 

5. създаване на подходящи съчетания от политики, и 

6. интегриране на механизмите за мониторинг и оценка. 



Тези стъпки са представени в част III и са разработени по-подробно в 

Приложение I. 

Ръководството също така представя, в Приложение II, набор от допринасящи 

инструменти на разположение на националните и регионалните политици за 

развитието на стратегията, а също и съвети за хоризонтални подходи, като 

например устойчив растеж, социални иновации и развитие на уменията. 

Документът съдържа примери за различни практики за развитието на 

иновационни стратегии. 

В съответствие с това ръководството трябва да се тълкува като “ствол”, който 

представлява скелета, от който се развиват и порастват известен брой “клони”. 

Тези клони са допринасящите инструменти и хоризонталните подходи. Те са 

определени в Приложение II въз основа на тяхното значение за съфинансиране 

на структурните фондове и по-специално на ЕФРР и ЕСФ. 

И накрая, тези, които се интересуват от (само)оценката на процеса и стратегията 

на техния РИС3, трябва да проявят интерес към Приложение III, в което се 

съдържа фиш със съответните въпроси. 

Разработването на ръководството е канализирано чрез Платформата за 

интелигентна специализация (Платформа S3). Тази платформа е създадена от 

Европейската комисия през 2011 г. за оказване на помощ на държавите-членки и 

регионите при разработването и прегледа на техните национални/регионални 

РИС3 стратегии.
1
 

 

                                                 
1
 http://s3platform.jrc.ec.europa.eu 



ЧАСТ I: ПОЛИТИЧЕСКИЯТ КОНТЕКСТ НА ИНТЕЛИГЕНТНАТА 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

 

Европа е изправена пред сериозни икономически предизвикателства, които 

изискват осъществяването на амбициозна икономическа политика през 21-ви 

век. ЕС заяви своята визия за социална пазарна икономика на Европа в 

стратегията “Европа 2020”
2
, която има за цел преодоляването на нашите 

структурни слабости чрез напредък в три взаимно подсилващи се приоритети: 

 интелигентен растеж, основан на знанието и иновациите; 

 устойчив растеж, насърчаващ по-ефективното използване на ресурсите, 

по-екологична и конкурентоспособна икономика; 

 приобщаващ растеж, насърчаване на икономика с високи равнища на 

заетост, което да доведе до икономическо, социално и териториално 

сближаване. 

 

Повече инвестиции в областта на научните изследвания, иновациите и 

предприемачеството са залегнали в основата на стратегията “Европа 2020” и са 

важна част от отговора на Европа на икономическата криза. Такъв е и 

стратегическият интегриран подход към иновациите, който максимизира 

европейския, националния и регионалния научноизследователски и 

иновационен потенциал. 

Както е подчертал Жозе Мануел Барозу в предговора си към стратегията 

“Европа 2020”, Европа трябва да се върна на пистата. След това трябва да остане 

на пистата. Това е целта на стратегията “Европа 2020”. Става въпрос за повече 

работни места и по-добър живот. Тя показва, че Европа е в състояние да осигури 

интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, за да намери пътят към 

създаване на нови работни места и да предложи усещане за посока на нашите 

общества.
3
 

Ето защо, като част от стратегията “Европа 2020”, Комисията прие водещата 

инициатива “Съюз за иновации”
4
. Тя определя една всеобхватна иновационна 

стратегия за повишаване на капацитета на Европа за интелигентен, устойчив и 

приобщаващ растеж и подчертава концепцията за интелигентна специализация 

като начин за постигане на тези цели. Водещата инициатива “Програма в 

областта на цифровите технологии за Европа”
5
 е част от стратегията “Европа 

2020” и нейната цел е постигане на устойчив икономически растеж и социални 

                                                 
2
 http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm 

3
 Виж предходната бележка под линия. 

4
 http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm 

5
 http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/ 



ползи от информационните и комуникационните технологии (ИКТ). 

Инициативата “Програма в областта на цифровите технологии за Европа”, 

следователно, има значение за всички региони и градове, тъй като тя се 

фокусира върху ключовия елемент за проектиране на стратегии за интелигентна 

специализация. 

Концепцията за интелигентна специализация е подкрепена и от Съобщението 

“Приносът на регионалната политика за интелигентен растеж в Европа 2020”
6
. В 

този документ Комисията насърчава проектирането на национални/регионални 

научноизследователски и иновационни стратегии за интелигентна 

специализация, като средства за предоставяне на по-целенасочена подкрепа на 

структурните фондове и като стратегически интегриран подход за 

оползотворяване на потенциала за интелигентен растеж и икономика на 

знанието във всички региони. 

Интелигентната специализация също така силно се препоръчва от експертната 

група “Синергии”, създадена от Генерална дирекция “Научни изследвания и 

иновации” на Комисията. Групата твърди, че концепцията е важен инструмент 

за осигуряване на взаимодействие между Хоризонт 2020
7
 и структурните 

фондове в интерес на изграждането на капацитет и осигуряването на път към 

високи постижения. 

В контекста на стратегията “Европа 2020” интелигентната специализация се 

явява главен елемент за базирани на място иновационни политики и може да се 

определи така както е дадено в каре 1 по-долу. Това определение ще бъде 

доразвито в останалата част на настоящото ръководство. 

 

Каре 1 – Определение на РИС3 
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 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/comm_en.htm 

7
 http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-documents 

Националните/регионалните научноизследователски и иновационни стратегии за 

интелигентна специализация (РИС3) са интегрирани, базирани на място програми за 

икономическа трансформация, които правят пет важни неща: 

 Те фокусират политическата подкрепа и инвестициите върху главните 

национални/регионални приоритети, предизвикателства и потребности за основано 

на знанието развитие, включително мерки, свързани с ИКТ; 

 Те надграждат върху силните страни, конкурентните предимства и потенциала за 

високи постижения на всяка държава/регион; 

 Те подкрепят технологичните, както и базираните на практиката иновации, и имат за 

цел стимулирането на инвестициите в частния сектор; 

 Те включват изцяло заинтересованите страни и насърчават иновациите и 

експериментите; 

 Те са основани на доказателства и включват надеждни системи за мониторинг и 

оценка. 



Подходът РИС3 има значение и за трите приоритети на “Европа 2020”, т.е. 

интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. На първо място, интелигентната 

специализация има значение за бъдещето на Европа, тъй като изграждането на 

икономика, основана на знанието и иновациите, остава основно 

предизвикателство за ЕС като цяло. На второ място, интелигентната 

специализация има значение за постигане на устойчив растеж, тъй като са 

необходими значителни иновационни усилия за инвестиции, за да се премине 

към по-ефективно използване на ресурсите и нисковъглеродна икономика, 

предлагаща възможности на вътрешните и глобалните пазари. И накрая, 

интелигентната специализация допринася за приобщаващ растеж между и вътре 

в регионите чрез укрепване на териториалното сближаване, както и чрез 

управление на структурните промени, като създава икономически възможности 

и инвестира в развитието на умения, по-добри работни места и социални 

иновации. 

Тази роля на интелигентната специализация, вградена в политическата рамка на 

“Европа 2020”, е подчертана от Съвета на ЕС в неговите заключения относно 

“Съюза за иновации”. Съветът подчертава “понятието “интелигентна 

специализация”, при която всеки регион надгражда над собствените си сили, за 

да направлява определянето на приоритетите в национални и регионални 

иновационни стратегии, както и трансгранично сътрудничество, когато е 

уместно” и приканва Комисията “да посъветва държавите-членки за 

евентуално подобряване на изпълнението на техните национални иновационни 

системи и прилагането на стратегии за интелигентна специализация”.
8
 

Подходът РИС3 е в съответствие и с целите и инструментите на политиката на 

сближаване на ЕС, като насърчава растежа и създаването на работни места в 

страните от ЕС и региона.
9
 Той предлага стратегия и глобална роля за всяка 

национална и регионална икономика, включително както за териториите - 

лидери, така и за по-слабо развитите територии. Той обхваща една по-широка 

концепция за иновации, не само инвестиции в научни изследвания или в 

производствения сектор, а също така и изграждане на конкурентоспособност 

чрез дизайна и творческите индустрии, иновации в социалната област и 

услугите, нови бизнес модели и иновации, основани на практиката. За всички 

региони е отделена роля в икономиката на знанието, при условие, че те могат да 

определят сравнителните предимства и потенциала, както и амбициите за 

високи постижения в конкретни сектори или пазарни ниши. 

 

                                                 
8
 Заключения на Съвета относно “Съюза за иновации” за Европа, 3049-то заседание на Съвета по 

конкурентоспособност. Брюксел, 26 ноември 2010 г. 
9
 Член 174 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) - Договор от Лисабон. 



Концепцията за интелигентна специализация също съответства на и подкрепя 

основните цели на реформата в предложенията за Кохезионната политика на ЕС 

за периода 2014-2020 г., публикувани през октомври 2011
10

: 

 

 постигане на целите на стратегията “Европа 2020” за интелигентен, 

устойчив и приобщаващ растеж. 

 засилване на изпълнението на политиката с фокус върху резултатите, 

 максимизиране на въздействието на финансирането от ЕС чрез тематична 

концентрация. 

 

Всъщност, интелигентната специализация има стратегическа и централна 

функция в рамките на новата Кохезионна политика, тъй като е главно средство 

за гарантиране на приноса на Кохезионната политика за програмата на “Европа 

2020” за работни места и растеж. 

В рамките на новата Кохезионна политика интелигентната специализация е 

предложена като “предварително условие”. Това означава, че всички държави-

членки и региони трябва да имат внедрена такава добре развита стратегия, 

преди да могат да получат финансова подкрепа от ЕС чрез Структурните 

фондове за планираните си мерки в областта на иновациите. Тези условия се 

прилагат специално за две от 11-те тематични цели на ЕФРР:
11

 

 

 засилване на научните изследвания, технологичното развитие и 

иновациите (цел Научни изследвания &Иновации), 

 подобряване на достъпа до и използването на качеството на ИКТ (цел 

ИКТ). 

 

По същия начин, същите условия се прилагат към тема едно (“Насърчаване на 

трансфера на знания и иновации в селското стопанство, горското стопанство и 

развитие на селските райони”) на Европейския земеделски фонд за развитие на 

селските райони (ЕЗФРСР)
12

.  

В този контекст е от решаващо значение да се разбере процесът, като силен 

елемент на интелигентната специализация, и открояващата се роля на 

различните заинтересовани страни и предприемачи в областта на иновациите, 

призовани да участват в рамките на този процес във всяка държава-членка и 

регион. Техните знания и ангажираност са ключът за определяне на тези 
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 Брюксел, 6.10.2011 г. COM (2011) 615 окончателен 2011/0276 (COD) 

Виж: http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_en.cfm 
11

 Приложение IV на общия проект за регламент за структурните фондове, COM (2011) 615. 
12

 http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/com627/627_en.pdf 



приоритетни области и инвестиции, базирани на знанието, за които има най-

голяма вероятност да постигнат растеж и създаване на работни места в 

регионите. Не само засиленото участие на заинтересованите страни и силната 

вътрешна свързаност са от значение, интелигентната специализация също така 

насочва регионите към по-стратегическо трансгранично и между-регионално 

сътрудничество за постигне на по-значителен потенциал и свързаното с него 

разнообразие. 

И на последно място, но не и по значение, значението на мониторинга и 

оценката в рамките на тези стратегии трябва да се подчертае с особена сила, тъй 

като те осигуряват връзката между интелигентната специализация и целта за 

засилване на ориентацията на структурните фондове към резултатите като цяло. 

Не случайно условията, свързани с интелигентната специализация, изрично 

посочват необходимостта от включване на система за мониторинг и преглед в 

РИС3 стратегиите. 

Да се изберат подходящи показатели за резултатите, които вече са на нивото на 

стратегията за интелигентна специализация, е изключително важно за 

политиката на сближаване, тъй като това е един от основните ключове за 

гарантиране, че стимулите и поведенческите реакции на всички заинтересовани 

страни са приведени в съответствие и че политиката може да бъде съответно 

наблюдавана и коригирана, когато е необходимо, създавайки непорочен кръг за 

изучаване на политиките
13

. Като се посочва в Петия доклад за сближаването, 

“отправната точка за ориентиран към резултатите подход е 

предварителното определяне на ясни и измерими цели и показатели за 

крайните резултати.” 
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 Barca, F. и McCann, P., 2011 г., Методическа бележка: Крайни показатели и цели - Към ориентирана към 

изпълнението Кохезионна политика на ЕС и примери за такива показатели се съдържат в два допълващи се 

бележки за крайните показатели за “Европа 2020”, озаглавени Запознаване с климатичните промени и 

енергийните цели и Подобряване на условията за иновации, научни изследвания и развитие.  

Виж: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/performance_en.htm Виж също Barca, F. и 

McCann, P. и др., 2011 г., Крайни показатели и цели - към нова система за мониторинг и оценка на 

сближаването в ЕС. На разположение на адрес: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/doc/performance/outcome_indicators_en.pdf 

Други релевантни документи по този въпрос може да се намерят на адрес: 

http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201203/20120301ATT39624/20120301ATT39624EN.pdf 

http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201203/20120321ATT41418/20120321ATT41418EN.pdf 

 



ЧАСТ II: ОБОСНОВКА НА ИНТЕЛИГЕНТНАТА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

 

Какво: Концентриране на ресурси от знания за икономическа 

специализация 

Основната обосновка зад понятието интелигентна специализация е, че чрез 

концентриране на ресурси от знания и свързването им с ограничен брой 

приоритетни икономически дейности, страни и региони може да станем - и да 

останем - конкурентноспособни в глобалната икономика. Този тип 

специализация позволява на регионите да се възползват от мащаба, обхвата и 

страничните ефекти при създаването и използването на знанията, които са 

важни двигатели на производителността. 

Освен това, стратегиите, които съчетават иновациите с конкретните силни 

страни на националната/регионалната икономика, предлагат много по-голям 

шанс за успех. Имитирането на другите региони, като се опитваме да създадем 

“чудотворен растеж” в основни отрасли като производството на 

полупроводници или биотехнологиите, не само намалява шансовете на региона–

имитатор за успех, но също така увековечава моделите за господстващо 

положение на пазара с лидери и последователи. Накратко, при интелигентната 

специализация става въпрос за генериране на уникални активи и възможности, 

базирани на отличителните структури в икономическите сектори и бази от 

знания в региона. 

 

Защо: Извличане на поуки от миналото 

Предишните регионални иновационни стратегии често са страдали от една или 

повече от следните слабости
14

: 

 Нямат международна и транс-регионална перспектива, т.е. регионалната 

иновационна икономическа система често се разглежда изолирано. 

 Не са в унисон с индустриалната и икономическата структура на региона, 

има твърде голямо участие на обществеността в научноизследователската 

и развойна дейност, която не е задвижвана от бизнеса в достатъчна степен. 

 Липсва задълбочен анализ на активите в региона. 

 Налице е синдромът “да изберем победител”. 

 Най-добре представящите се региони се копират, без да се вземе предвид 

местният контекст. 
                                                 
14

 За повече информация за предишни иновационни дейности, финансирани от ЕС, моля вижте Работен 

документ на Комисията, озаглавен “Иновационни стратегии и действия: Резултати от 15 години 

експериментиране на регионално ниво” на адрес: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/funds/ 2007/innovation/guide_innovation_en.pdf 



 

В резултат, регионалните иновационни политики често показват липса на 

ефективност при определяне на приоритетите и формите на практическото 

сътрудничество между регионите. Този въпрос има още по-голямо значение по 

време на настоящата икономическа криза, когато публичните и частните 

финансови ресурси са оскъдни. 

Концепцията за интелигентната специализация поради това насърчава 

ефикасното, ефективното и синергичното използване на публичните инвестиции 

и подпомага страните и регионите в укрепването на техния капацитет за 

иновации, като същевременно съсредоточава ограничените човешки и 

финансови ресурси в няколко конкурентни области в световен мащаб, за да 

насърчава икономическия растеж и просперитет. 

 

Кой: Оползотворяване на предприемаческите знания 

 

Интелигентната специализация разглежда трудния проблем за определяне на 

приоритетите и вземането на решения за разпределение на ресурсите като 

позволява на участниците - предприемачи да демонстрират най-перспективните 

области за регионалното развитие в бъдеще чрез това, което е описано като 

“предприемачески процес на откриване.”
15

 Този процес може да разкрие това, 

което дадена страна или регион прави най-добре по отношение на 

научноизследователската и развойна дейност и иновациите, тъй като 

участниците - предприемачи са в най-добра позиция, за да знаят или да открият 

това, в което са добри в производството. Това обикновено се случва чрез опити 

и грешки и експериментиране с нови дейности. Регионите следователно трябва 

да включват активно участниците - предприемачи в проектирането на 

стратегията и да предлагат повече стимули за поемане на риск. 

Предприемаческите знания включват много повече от наука и технологии. По-

скоро те се съчетават и свързват с познаване на потенциала за растеж на пазара, 

възможните конкуренти и целия набор от суровини и услуги, необходими за 

започване на нов бизнес. Синтезът и интеграцията на знанията, които са били 

разпръснати и фрагментирани, трябва да помогне да се създаде визия за 

възможностите в съществуващите или в нови сектори. Именно този вид знания 

трябва да бъдат активирани, мобилизирани и подкрепени като основен 

компонент в процеса на интелигентната специализация. 
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 Тази идея е въведена и разработена от Foray и колектив (2009) в “Концепцията за интелигентната 

специализация”, политическо ръководство, съдържащо съвети относно знанията за растежа на експертна 

група, предоставяла съвети на тогавашния комисар по научните изследвания Янез Поточник. 



Но кой има предприемачески знания в регионалната икономика? Те може да са 

притежание на фирми, както често се случва в “напредналите” региони, богати 

на предприемачески експерименти и открития. В този случай, процесът на 

интелигентна специализация вероятно ще е по-видим. Но в много други случаи, 

когато отрасловите структури и развитието на предприемаческите способности 

са слаби, изключително важно е да се идентифицират и активират знания 

другаде, като например в университети или обществени научноизследователски 

институти. Съвместните проекти с местни фирми могат да помогнат да се 

разкрие информация за бъдещата стойност на някои специализации. 

Участниците - предприемачи трябва следователно да се разбират в широкия 

смисъл като включващи, inter alia, фирми, висши учебни заведения, обществени 

научноизследователски институти, независими изобретатели; всички, които са в 

най-добра позиция, за да открият тези области на научноизследователската и 

развойна дейност и иновациите, в които даден регион е най-вероятно да 

превъзхожда останалите въз основа на наличните възможности и 

производствените си активи. Като се има предвид важността на 

предприемаческите експерименти и открития, няма противоречие между 

политиката за интелигентна специализация и политиката за насърчаване на 

предприемачеството. Напротив, тези две политики са взаимно подкрепящи се; 

без силно предприемачество стратегията за интелигентна специализация ще се 

провали поради дефицит на предприемачески знания, необходими, за да се 

храни и отглежда тази стратегия. 

 

Как: Задвижване на регионалната промяна 

 

Стратегиите за интелигентна специализация обикновено се нуждаят от някакъв 

вид структурни промени, които биха могли да последват от един от следните 

процеси, които не са взаимно изключващи се: 

 На първо място, преход от съществуващ сектор към нов такъв въз основа 

на съвместни институции и процеси, т.е. колективна 

научноизследователска и развойна дейност, инженеринг и производствени 

възможности, които формират база от знания за развитието на новата 

дейност. Например, предприемачи в Австрия са открили преходен път от 

фината механика и оптичния инженеринг към медицинските технологии; 

първоначалната поредица от изобретения в областта на медицинските 

технологии възниква от производствени възможности и компетенции, 

които вече са били силни в областта на машиностроенето. 

 На второ място, модернизацията е технологичното обновяване на 

съществуващ сектор, включваща разработването на конкретни 

приложения на Главни Базови Технологии (за повече информация виж 



Каре 2) за подобряване на ефективността и качеството в съществуващ 

(може би традиционен) сектор. Например, финландската целулозно-

хартиена промишленост гледа на нанотехнологиите като на обещаващ 

източник на ценни приложения и фирмите в сектора предприемат стъпки 

за оценка на този потенциал. Някои компании като отговор на тези 

възможности увеличават общите си вътрешни инвестиции в 

научноизследователската и развойна дейност, което е насочено не само 

към въвеждане на налични технологии, но също така и към проучване на 

последните достижения в областта на нанотехнологиите и 

биотехнологиите. 

 

 

Каре 2 - Главни Базови Технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Използването на Главни базови технологии (ГБТ) може да бъде важен 

компонент на стратегията за интелигентна специализация, поради 

хоризонталния им характер и трансформиращ потенциал. Много стоки и 

услуги в бъдеще ще се задвижват от ГБТ като например полупроводници, 

съвременни материали, фотоника и нанотехнологии. Освен това, тези стоки и 

услуги ще бъдат от решаващо значение при решаването на “големите 

предизвикателства пред обществото”, пред които е изправен ЕС, 

включително енергийните доставки, общественото здраве, застаряването на 

населението и изменението на климата. Макар, че Европа разполага с много 

добър потенциал за изследвания и развитие в някои ключови технологични 

области, тя не е толкова успешна в превръщането на резултатите от научните 

изследвания в стоки и услуги, произвеждани за пазара. 

Стратегиите за интелигентна специализация могат да помогнат за 

преодоляване на празнината между иновациите и търговското приложение. 

Не всички държави-членки и региони могат да бъдат водещи в 

разработването на ГБТ, но те могат да извлекат ползи по различни начини, 

включително от връзки нагоре и надолу по веригите на стойността. Пример 

за успешното използване на ГБТ е автомобилният сектор в Словения, който е 

разработил специализирани продукти за снабдяване на основните 

европейски производители на автомобили. Това е постигнато чрез 

идентифициране на пазарни ниши в области, свързани с ГБТ, и развитието на 

програми за стратегически изследвания в приоритетни технологии като 

биосензори, водородни и литиеви батерии, пластмасови материали и 

проучвания с ядрено-магнитен резонанс. 



 

 На трето място, диверсификация: В такива случаи откритието се отнася до 

потенциалните синергии (икономии от мащаба и странични ефекти), 

които биха могли да се материализират между съществуваща дейност и 

нова дейност. Синергиите превръщат преминаването към нова дейност в 

привлекателно и печелившо начинание. Например, районът на Тулуза 

показва интелигентна специализация в аеронавтиката (долината Еърбъс). 

Това е довело до разширяване на предприемаческите дейности и 

инфраструктурата за висше образование и научни изследвания в нови 

области като сателитни и GPS технологии. 

 На последно място, радикално създаване на нов домейн: Откритието тук е, 

че научноизследователската и развойна дейност и иновациите в дадена 

област могат да направят така, че дейностите за растеж, които са били с 

ниска активност, изведнъж да станат привлекателни. Такава радикална 

основа включва появата на научноизследователската и развойна 

дейност/иновациите и свързаната с тях предприемаческа дейност. 

Например, развитието на ИТ приложения за управление и поддръжка на 

археологическото и историческото наследство в Италия (Флоренция) е 

добър пример за едновременна поява на област на 

научноизследователската и развойна дейност/иновациите и на пазарна 

ниша. 

 

При интелигентната специализация не става въпрос за създаването на 

технологична монокултура и еднообразие; напротив, много вероятно е да се 

насърчава по-голямо разнообразие. Всъщност, регионите могат да поддържат 

няколко линии на интелигентната специализация (приоритети). Повечето от 

дадените по-горе структурни промени, генерирани чрез стратегии за 

интелигентна специализация, действително включват създаването на 

разнообразие, като например преход към нови дейности или диверсификация на 

съществуващите сектори. 

По-специално, стратегиите, насочени към насърчаване на между-секторно или 

транс-гранично сътрудничество, са доказали успеха си при генериране на идеи 

за нови иновационни приложения и интегрирани решения. Между-секторните 

връзки могат да осигурят на региона оригиналност и специализация в 

достатъчна степен, за да се разграничи от другите региони и да си осигури 

конкурентно предимство в сравнение с тях. 

 



Къде: Роля за всеки регион 

 

Концепцията за интелигентната специализация може да се използва във всички 

региони, въпреки че някои са по-напреднали по отношение на създаването на 

знания. Въпреки това, към прилагането на концепцията в регионален контекст 

трябва да се подхожда с повишено внимание, тъй като икономическият и 

институционалният контекст се различават значително между европейските 

региони и вътре в самите региони. 

Това означава, че стратегия за интелигентна специализация трябва да вземе 

предвид няколко специфични географски характеристики, за да помогне за 

генериране на растеж в регионите. В тази връзка трябва да бъдат взети под 

внимание следните точки при прилагането на интелигентна специализация в 

регионален контекст
16

, както е обяснено в Част III и в Приложение I към 

настоящия документ: 

 Предприемаческият процес на откриване работи по различен начин във 

всеки регион: На някои места този процес е доста очевиден поради 

голямата гъстота на изобретатели и предприемачи (обикновено основните 

градове). Но той е много по-труден в други региони, характеризиращи се с 

малко на брой население, малък брой сектори и големи предприятия с 

господстващо положение, но с малко външни връзки. В този случай, 

връзките между местните университети и силните публично-частни 

партньорства са този вид стратегии, които могат да бъдат от съществено 

значение, за да заработи интелигентната специализация. 

 При идентифицирането на секторите, които могат да постигнат критична 

маса, трябва да се вземат предвид “принципите на регионалната 

вграденост и свързаност”. Първият принцип - на “вградеността” се отнася 

до съществуването на отрасли, които са в унисон със съответните 

социално-икономически условия и могат да разчитат на обучена местна 

работна сила и дългогодишни отношения на сътрудничество с други 

регионални участници. Данните показват, че без показване на такива 

характеристики от страна на отраслите е много по-вероятно те да бъдат 

неуспешни в средно-срочен план. Въпреки това, ако се концентрира само 

върху вградеността, стратегията за регионално развитие може да е 

подложена на риск от повишаване на уязвимостта към променящите се 

икономически условия. Поради това от съществено значение е вторият 

принцип - на “свързаността” също да се вземе под внимание. Този 

принцип описва диверсификацията на фирмите в свързани области на 
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специализация, регионален растеж и приложения към Кохезионната политика на ЕС”, Университет 
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основата на нови иновационни техники или процеси. С други думи, това е 

стратегия за диверсификация в рамките на специализацията. Това 

позволява на фирмите да надграждат своите умения, активи и 

възможности в рамките на даден регион, като в същото време ги 

адаптират и подобряват чрез иновации. 

 Свързаност: Интелигентната специализация следва да свързва 

нововъзникващите сектори, основани на знанията, с други участници в 

региона и извън него, но това не винаги води до добри резултати и затова 

е необходима предварителна оценка. Първо, ние знаем, че 

взаимодействието “лице в лице” на определени места може да бъде от 

решаващо значение в насърчаването на иновациите и има много примери 

за региони, които са използвали това, което може да бъде описано като 

социален капитал, за да създадат основан на знанието растеж. Независимо 

от това, местното взаимодействие може да бъде и отрицателно, когато 

създава протекционизъм и стремеж към получаване на рента. 

Взаимодействието е най-ползотворно, когато е между различни групи и 

различни класи и силови структури. Второ, връзките, излизащи извън 

региона, са полезни, само когато идеите са интернализирани в полза на 

местни фирми. Да бъдеш свързан вън от региона, както дигитално (ИКТ), 

така и физически (с транспортната инфраструктура) може да доведе до 

изходящ поток от човешки капитал от региона (в процес, наречен 

“изтичане на мозъци”). 

 Интегриране на политиките на регионално равнище: секторните 

политики сами по себе си не разглеждат необходимостта от връзки между 

различните интервенции. Например, увеличаването на човешкия капитал 

чрез програма за подобряване на уменията трябва да отговаря на нуждите 

на развиващите се индустрии. По същия начин, стратегията за повишаване 

на привлекателността на дадено място за инвеститорите трябва да вземе 

предвид социални, културни и правни въпроси в допълнение към чисто 

икономическите съображения. Една успешна стратегия би трябвало да 

интегрира политиките, които са формулирани със съображения от страна 

на търсенето, чрез подходи, като например публично-частни 

партньорства. 

 

Интелигентната специализация като инструмент за регионална политика трябва 

да бъде внимателно обмислена и трябва да следва “базиран на мястото подход” 

към икономическото развитие, който е насърчаван от Европейската комисия и 

от ОИСР. Стратегиите сами по себе си няма да доведат до промяна, ако не са 

превърнати в допринасящи инструменти, разгледани в Оперативните програми 

на Кохезионната политика. 

 



Обобщение ... 

 

Интелигентната специализация е “интелигентна” поради две основни причини: 

 Първо, тя свързва научните изследвания и иновациите с икономическото 

развитие по нови начини, като например предприемаческия процес на 

откриване или определяне на приоритети от страна на политиците в тясно 

сътрудничество с местните участници. 

 Второ, този процес се извършва с поглед върху външния свят, 

принуждавайки регионите да бъдат амбициозни, но реалисти по 

отношение на това какво може да бъде постигнато като се свържат 

местните активи и възможности с външни източници на знания и вериги 

на стойността. 

 

Въпреки това, докато всяка регионална или национална стратегия споделя общи 

черти, базираният на мястото подход ни показва, че разбирането на местния 

контекст е от решаващо значение за успешното им проектиране. 

Процесът на формиране и прилагане на стратегията е разгледан в Част III и 

Приложение I от настоящото ръководство. 

 



ЧАСТ III: ЗА ДИЗАЙНА НА РИС3 НАКРАТКО 

 

Националната/регионалната стратегия за научни изследвания и иновации за 

интелигентна специализация може да се разглежда като програма за 

икономическа трансформация, основана на четири основни принципи, 

обобщени в четирите С-та (Каре 3). 

 

Каре 3 – Четирите С-та на интелигентната специализация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тези четири C-та са водещите елементи на процеса РИС3, които съдържат 

основните новости в сравнение с миналия опит и вдъхновяват проектирането на 

стратегията. 

На следващите страници е разгледан прост подход към РИС3 от шест стъпки, в 

който посочените водещи елементи са прегрупирани около структурата на 

логическия дизайн на РИС3. Шестте стъпки са определени, както следва: 

 

(Труден) избор и критична маса: ограничен брой приоритети въз основа на 

собствените сили и международната специализация – избягване на 

дублирането и фрагментирането на Европейското изследователско 

пространство – концентриране на източниците на финансиране с цел 

осигуряване на по-ефективно управление на бюджета 

 

Конкурентно предимство: мобилизиране на талант чрез съчетаване на 

капацитета на научноизследователската и развойна дейност и иновациите с 

нуждите на бизнеса чрез предприемаческия процес на откриване 

 

Свързаност и клъстери: създаване на клъстери на световно ниво и 

осигуряване на арени за свързаното разнообразие/между-секторните връзки 

вътре в региона и извън него, които задвижват специализираната 

технологична диверсификация – съчетаване на това, което имате с това, 

което останалата част от света има 

 

Съвместно ръководство: ефективни иновационни системи като колективно 

усилие на базата на публично-частно партньорство (четворна спирала) - 

експериментална платформа за даване на гласност на необичайни 

заподозрени 



 

1. Анализ на регионалния контекст и потенциала за иновации, 

2. Създаване на здрава и приобщаваща структура на управление, 

3. Разработване на обща визия за бъдещето на региона, 

4. Избор на ограничен брой приоритети за регионално развитие, 

5. Създаване на подходящи набори от политики, 

6. Интегриране на механизмите за мониторинг и оценка. 

Тези шест стъпки могат да бъдат изпълнени последователно, като се следва 

редът, по който те са представени по-горе. Важно е да се отбележи, обаче, че 

има вероятност те да се застъпват във времето, когато нови участници влизат в 

процеса, нов анализ разкрива нереализиран потенциал, или текущи проекти 

постигат резултати, които могат да променят основния контекст по време на 

процеса. 

Следователно, те не трябва да са замислени като отделни и автономни етапи на 

процеса, а като взаимодействащи компоненти на всеобхватна схема за 

проектиране, чийто модел на изпълнение зависи от спецификата на регионалния 

контекст. 

За тези региони, които вече са напреднали по пътя на определянето и 

приемането на Иновационната стратегия, целта на РИС3 не е да се рестартира 

нов процес от самото начало. Целта по-скоро е надграждане на постигнатото и 

по-нататъшното му развитие с цел засилване на тези компоненти, които все още 

не са достатъчно развити: перспективата за поглед в бъдещето, фокусът само 

върху няколко приоритети, оценъчен компонент, свързан с възможностите за 

обучение в областта на политиката, и др. 

В този раздел е представена всяка от стъпките, определени по-горе, 

включително каретата с практически примери за всяка стъпка. Допълнителна 

информация и полезни препратки за всяка стъпка може да се намерят в 

Приложение I към настоящото ръководство. 

 

 

Стъпка 1 - Анализ на регионалния контекст и потенциала за 

иновации 

Както се подчертава в Част II, РИС3 трябва да се основава на задълбочен анализ 

на регионалната икономика, обществото и структурата за иновации, насочен 

към оценка както на съществуващите активи, така и на перспективите за бъдещо 

развитие. Общият принцип, който е от най-голямо значение за такива анализи е 



приемането на широко виждане за иновациите, което обхваща различните 

икономически дейности и включва много сектори на гражданското общество. 

Анализът следва да обхваща три основни измерения: 

 

 регионални активи, като например технологични инфраструктури, 

 връзки с останалата част на света, както и позицията на региона в рамките 

на европейската и световната икономика, и 

 динамика на предприемаческата среда. 

 

Регионални активи: стратегия, която се корени в регионалните особености 

 

На първо място е необходимо да се фокусира върху специфичния регионален 

контекст, като се направи оценка на съществуващите активи и оценка на 

основните силни и слаби страни на региона, като се установят евентуалните 

тесни места на иновационната система и основните предизвикателства както за 

икономиката, така и за обществото. 

Икономическата диференциация е един от основните принципи, на които се 

основава интелигентната специализация. Ключът към успешната 

диференциация е използването на свързаното разнообразие, което предполага, 

че регионалната икономика може да изгради своето конкурентно предимство 

чрез разнообразяване на своето уникално, локализирано ноу-хау в нови 

комбинации и иновации, които са близки или съседни на него. Ключовият 

момент е, че тези нови комбинации трябва да бъдат изпълними или достъпни, 

като се имат предвид съществуващите активи, така че да се използва 

натрупаният опит от регионалните участници. Поради това е важно да се уловят 

по време на фазата на анализ всички съществуващи модели на диференциация, 

по-специално насочвайки се към тези дейности, които се появяват при 

пресичането на съществуващи и добре изградени модели. 

Инструментите, подходящи за този вид анализ, може да включват SWOT анализ, 

регионални профилирани изследвания, насочени проучвания и експертни 

оценки. 

 



 

Пример 1 – Анализ на регионалния контекст – Иновационен капацитет на 

област Сконе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поглед отвъд регионалните граници: насочено навън измерение на 

интелигентната специализация 

 

Оценката на съществуващите регионални активи означава да се направи оглед 

“вътре” в региона, но това може да не е достатъчно за стратегията за 

интелигентна специализация. Основната новост на подхода за интелигентна 

специализация е, че даден регион трябва да направи своите стратегически 

решения като вземе предвид позицията си в сравнение с други региони на 

Европа, което означава, че подходът РИС3 изисква поглед отвъд регионалните 

административни граници. 

С други думи, регионът трябва да бъде в състояние да идентифицира своите 

конкурентни предимства чрез систематични сравнения с други региони, като 

картографира националния и международния контекст в търсене на примери, от 

които може да извлече поуки или да открие различията, и като провежда 

Сконе извършва самооценка през 2009 г. и също извършва мрежов анализ, 

функционален анализ и международна партньорска проверка. Взети заедно, 

те представляват основа за плановете за действие и за текущата работа. 

Проучванията се опитват да идентифицират какви са силните и слабите 

страни на индустриалната и иновационната система на района на Сконе. 

Проучванията показват, че: 

 

 относително значими ресурси са инвестирани в ранните етапи за 

откриване на идеи, които имат потенциал да се превърнат в нови 

предприятия, но структурата за подпомагане на бизнеса е слаба, 

 структурата за улавяне на иновациите в областта на услугите е лоша, 

 достъпът до рисков капитал е твърде ограничен, 

 необходимостта от системен анализ на околната среда и на пазара е 

голяма и не е удовлетворена. 

 

Анализът показва също така, че е необходима по-добра координация на 

усилията на различните участници, както и увеличаване на 

интернационализацията на помощните органи. Тези констатации са важни за 

Сконе при разработването на регионалната иновационна стратегия. 



ефективен бенчмаркинг. Освен това, регионът трябва да бъде в състояние да 

идентифицира съответните връзки и потоци от стоки, услуги и знания, 

разкриващи възможните модели на интеграция с партньорските региони. Това е 

особено важно в случай на по-слабо развити региони, на които често се налага 

да ползват източник на ноу-хау и технологии от останалата част на света. 

Позицията на фирмите от региона в рамките на международните вериги на 

стойността в това отношение е изключително важен елемент, който трябва да се 

вземе под внимание. 

Този тип анализ е важен, защото концепцията за интелигентна специализация 

предупреждава срещу “сляпо” дублиране на инвестиции в други европейски 

региони. Такова сляпо дублиране на усилията би могло да доведе до прекомерна 

фрагментация, загуба на потенциал за синергия и в крайна сметка би могло да 

затрудни достъпа до необходимата за успеха критична маса. Напротив, когато се 

откриват прилики или взаимно допълване с други региони трябва да се търси 

между-регионално сътрудничество. 

Инструментите, подходящи за този вид анализ, включват сравнителни 

проучвания, кръгове от интервюта с други региони и между-регионални работни 

групи. 

 

Пример 2 - Международен сравнителен анализ в Топ технологична област – 

провинциите Лимбург в Холандия и Белгия, Северен Брабант (Холандия) и 

Фламандски Брабант (Белгия), Провинция Лиеж (Белгия) и части на 

Северен Рейн-Вестфалия (Германия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Служители от държавната администрация на Топ технологичната област наемат 

швейцарската фирма за научни изследвания BAK Basel да направи сравнителен 

анализ (бенчмаркинг) и карта на икономически силните страни на региона. В 

резултат на изследването е направен анализ и международен бенчмаркинг на 

силните и слабите страни на региона, които показват каква е позицията на Топ 

технологичната област на международно равнище по отношение на сходни 

региони като Оберхайм и Йоресунд, и какъв е потенциалът за развитие на 

трансграничния регион. 

Проучването на BAK определя и потвърждава няколко силни страни на региона, 

както е показано в индекса на BAK за технологична конкурентоспособност. 

Индексът разкрива технологичната сила на региона въз основа на мащаба и 

растежа на съответния сектор, броя на публикациите и броя на патентите. 

Фокусът е върху сектори (клъстери), които по своя характер са “топ 

технологични”. 



 

Предприемаческа динамика: перспективи за процеса на предприемаческо 

откритие 

 

Интелигентната специализация изисква засилено участие на предприемачите - 

участници в процеса на определянето на стратегията. Предприемачите - 

участници са не само фирми, а също така и всички физически лица и 

организации, които притежават някакви предприемачески знания. Този анализ 

има за цел да изгради систематично разбиране за областите в икономиката и 

обществото, които имат най-голям потенциал за развитие в бъдеще, и които са 

готови да бъдат използвани (или е необходимо да бъдат насърчавани с цел 

извличане на знания). 

Аналитичните усилия, които се правят с цел генериране на основната 

информация за РИС3, трябва да са специално насочени към регионалната 

предприемаческа среда, преценявайки дали тя е оживена и може да генерира 

значителен поток от експерименти, иновационни идеи или предприемачески 

открития, или е бедна на експерименти и предприемачески предложения и 

следователно такива дейности трябва да бъдат специално подкрепени. 

Освен използването и разработването на статистически данни за 

предприемаческите дейности, ефективното оценяване на предприемаческата 

динамика може да се извършва само ако предприемачите - участници и 

управителните и ръководните органи, отговорни за РИС3, се заангажират с 

пряка дискусия. РИС3 по такъв начин трябва да осигури набор от инструменти 

за консултации и одитиране, като например технологично одитиране, интервюта 

с мениджмънта на клъстъри и фирми, смесени работни групи, създаване на 

обсерватории и организации за мониторинг. 

 

Стъпка 2 - Управление: Осигуряване на участието и собствеността 

Фактът, че РИС3 се основава на широк поглед върху иновациите автоматично 

означава, че в неговия дизайн трябва да се осигури широко участие на 

заинтересовани страни от различни видове и нива. Може би най-често 

срещаният тристранен модел на управление, въз основа на участието на 

промишлеността, образованието и изследователските институции, и 

правителството (така нареченият модел на тройната спирала), вече не е 

достатъчен в контекста на интелигентната специализация. 

Потребителите на иновации или групите, представляващи перспективите от 

страна на търсенето и потребителите, съответните организации с нестопанска 

цел, представляващи гражданите и работниците, трябва да бъдат взети на борда 

на процеса на изготвяне на дизайна на РИС3. С други думи, това означава, че 



моделът на управление включва както пазара, така и гражданското общество. 

Когато става въпрос за чувствителния момент на вземане на решения относно 

стратегическите приоритети, истински приобщаващата РИС3 структура на 

управление трябва да бъде в състояние да предотврати домогванията на 

специфични групи по интереси, мощни лобита, или големи регионални 

заинтересовани страни. 

За да се гарантира, че всички заинтересовани страни притежават и споделят 

стратегията схемите за управление трябва да създават възможност за “съвместно 

ръководство”, което означава, че йерархиите в процеса на вземане на решения 

трябва да бъдат достатъчно гъвкави, за да позволят на всеки участник да има 

роля и евентуално да играе водеща роля в конкретни етапи от дизайна на РИС3 

в съответствие с характеристиките, квалификацията и капацитета на 

участниците. 

Когато актьорите са много и различни, може да им бъде много трудно да 

намерят своя начин да си сътрудничат и да управляват потенциалните 

конфликти. За да се преодолее този потенциален проблем, управителните 

органи на РИС3 трябва да включват “гранични спанери”, т.е. хора или 

организации с интердисциплинарни знания или доказан опит при 

взаимодействие с различни участници, които поради това могат да помогнат за 

управлението на процеса. 

В структурата на управление трябва да има специална Координационна група 

или Управляващ екип, група за управление на знанията или огледална група, и 

също трябва да се даде възможност за създаване на тематични групи или 

работни групи по проекти. 

 

Пример 3 - Публично-частно сътрудничество в Западна Средна Англия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектът за иновационна стратегия на Западна Средна Англия започва през 

1996 г. и е насочен към насърчаване на иновациите чрез създаване на 

възможност за по-силни връзки за сътрудничество между публичния сектор и 

различните елементи на частния сектор. След подробен одит на регионалните 

способности стратегията определя като приоритет създаването на екип от 

мрежови брокери, чиято цел е да гради върху съществуващите секторни 

мрежи и да действа като катализатор за изграждането на нови мрежи. 

Създаването на три технологични центрове построи мост над пропастта 

между науката и промишлеността и изпълни изискванията за изграждането 

на мрежи, обхващащи 3 или 4 сектори. Създадена е секторна система за 

проектиране и проучване на бизнес планове и кредитни приложения, за да се 

запълни празнината между утвърждаването на технологията и пазарната 

оценка. 



Стъпка 3 - Разработване на цялостна визия за бъдещето на региона 

 

За представянето на цялостен сценарий за регионалната икономика, общество и 

околна среда, споделен от всички заинтересовани страни, трябва да се използват 

аналитични доказателства. Сценарият представлява основа за разработване на 

визия за това къде регионът би искал да бъде в бъдеще, какви са основните цели 

за постигане, и защо те са важни. 

Притежаването на ясна и споделена визия за регионално развитие е от 

съществено значение, за да се поддържа жив ангажиментът на заинтересованите 

страни към процеса, задача, която е особено трудна, като се има предвид, че 

процесът РИС3 е дългосрочен. 

Елемент, който е тясно преплетен с формулирането на ефективна визия за 

РИС3, е комуникацията. Както по време на проектирането на РИС3 процеса, 

така и през целия процеса на изпълнение на стратегията е изключително важно 

да има добра комуникация. Това е начин на разпространение на визията, което в 

крайна сметка генерира положително напрежение в обществото към 

стратегическите цели на региона, като по този начин се дава възможност на 

нови заинтересовани страни да се качат на борда и се запазва ангажираността на 

настоящите заинтересовани страни. 

 

Пример 4 - Визията на Фландрия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 2020 г. Фландрия иска да се класира сред първите пет наукоемки региони 

в Европа. За да постигне тази цел регионът е предприел мерки за прилагане 

на подход за трансформация на политиката. Той е фокусиран върху веригите 

на стойността, икономическите клъстери, отворените иновации и “големите 

проекти”, които са селективни инвестиции в ориентирани към бъдещето 

области с висок иновационен потенциал и потенциал за растеж и голямо 

обществено въздействие. Дългосрочната визия за бъдещото развитие на 

Фландрия се съдържа в плана “Vlaanderen in Actie” (ViA), широка 

инициатива, състояща се от няколко пробиви в социално-икономическата 

област. ViA представя визия, която е повече от умерено подобрение или 

няколко процентни пункта на растежа. Тя е насочена към еволюция, която 

съществено променя ландшафта и обществото на Фландрия. 



Стъпка 4 - Определяне на приоритетите 

 

Определянето на приоритетите в контекста на РИС3 предполага ефективно 

съчетание между процеса на определяне на общите цели “отгоре-надолу” в 

съответствие с политиките на ЕС и процеса “отдолу-нагоре” на появата на 

кандидат ниши за интелигентна специализация, области на експериментиране и 

бъдещо развитие, произтичащи от откривателската дейност на предприемачите - 

участници. 

От решаващо значение е управителните органи на РИС3 да се съсредоточат 

върху ограничен брой иновационни и изследователски приоритети в 

съответствие с потенциала за интелигентна специализация, открит във фазата на 

анализа, който се корени в предприемаческите открития. Тези приоритети са 

областите, в които за даден регион е реалистично да се надява да превъзхожда 

другите региони. 

Както е посочено в Част II, в допълнение към специфичните технологични или 

секторни приоритети е важно да се обърне внимание на определянето на 

приоритетите от хоризонтален тип, отнасящи се до разпространението и 

прилагането на главните базови технологии (ГБТ), както и на социалните и 

организационни иновации (виж също Приложения I и II). 

 

Пример 5 – Фокусиране върху приоритетите на Берлин/Бранденбург 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

През 1998/99 г. проучване на RITTS полага основите за активна политика в 

областта на иновациите в Берлин. През 2007 г. е взето решение за 

обединяване на силите с региона на Бранденбург в околностите на Берлин. 

Определени са пет съвместни бъдещи области на върхови постижения: 

Биотехнологии и медицински технологии и фармация, енергийни технологии, 

ИКТ и новите медии, оптични технологии и технологии за транспортни 

системи. Те са подкрепени от 4 между-секторни приоритети: нови материали, 

технологии за автоматизация на производството, чисти технологии и 

сигурност. Тези области представляват регионалната сила в публично 

финансираната научноизследователска и развойна, и промишлена дейност в 

региона. Мерките за подкрепа на иновациите са концентрирани върху 

укрепването на научноизследователската и развойна дейност в частния 

сектор и трансфера на знания, особено за малките и средни предприятия 

(МСП). 



Стъпка 5 - Определяне на последователен набор от политики, пътни 

карти и план за действие 

 

Стратегията следва да се осъществява чрез пътна карта с ефективен план за 

действие, който в известна степен дава възможност за експериментиране чрез 

пилотни проекти. 

Планът за действие е начин на детайлизиране и организиране на всички правила 

и инструменти, необходими на региона с цел постигане на приоритетните цели, 

и трябва да осигурява цялостна и последователна информация за 

стратегическите цели, сроковете за изпълнение, идентифицирането на 

източниците на финансиране, предварителното разпределение на бюджетните 

средства. 

Пилотните проекти представляват основните инструменти за експериментиране 

с политики и позволяват изпитване на безпрецедентни съчетания от 

политически мерки в малък мащаб, преди да се вземе решение относно 

изпълнението им в по-голям и по-скъп мащаб. За ефективното изпълнение на 

тази цел пилотните проекти следва да бъдат съчетани с ефективни механизми за 

оценка, водещи до благонадеждна оценка за успеха и приложимостта им като 

масови РИС3 проекти. 

 

Пример 6 – Насоки на ОИСР/Европейската комисия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикации като съвместната книга на ОИСР и Европейската комисия, 

издадена през 2011 г., “Региони и иновационна политика” или Съобщението 

на ЕК “Регионална политика за интелигентен растеж в Европа 2020” от 2011 

г. идентифицират таксономии на допринасящи инструменти и/или предлагат 

каталог на възможни инструменти в областта на иновациите както и примери 

от региони, които успешно са ги използвали, които трябва да действат като 

вдъхновение за регионите да създават интелигентни и ефективни съчетания 

от политики. 



Стъпка 6 - Интегриране на механизмите за наблюдение и оценка 

 

 

Механизмите за мониторинг и оценка трябва да бъдат интегрирани в 

стратегията и отделните й компоненти от самото начало. 

Мониторингът се отнася до необходимостта да се проследи напредъкът на 

изпълнението. Оценката се отнася до това да се прецени дали и как 

стратегическите цели са изпълнени. За да се направи оценка важно е целите да 

са ясно определени в РИС3 в измерими величини на всяко ниво на изпълнение, 

т.е. от общите стратегически цели до специфичните цели на всяко от 

действията. Основна задача на дизайна на РИС3 е да се идентифицира пестелив, 

но изчерпателен набор от показатели за междинните и крайните резултати и да 

се определят базовите линии за показателите за резултатите и целевите 

стойности за всички показатели. 

Усилията, свързани с дизайна на РИС3, не приключват с придвижването на 

стратегията на етапа на изпълнение. Стратегията за интелигентна специализация 

трябва да се развива и да се приспособява към промените в икономическите и 

рамковите условия, както и към появата на нови доказателства по време на 

изпълнението чрез оценка и мониторинг на дейностите. 

 

Пример 7 - Интегрирани мониторинг и оценка в Долна Австрия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особено важен източник на информация и указание за това как да се 

преразгледа РИС3 е партньорската проверка, която представлява цялостна 

Методиката за оценка на иновациите в Долна Австрия е цялостна система от 

различни инструменти за мониторинг и оценка на политиката на Долна 

Австрия в областта на иновациите. Нейната цел е да се получи задълбочена 

представа за резултатите от услугите за подкрепа на иновациите с цел 

подобряване на допринасящите инструменти, оправдаване на 

изразходваните суми и насърчаване на успешните иновации. 

Един от използваните инструменти е Методологията на балансираната карта 

на резултатите, стратегически инструмент за управление на изпълнението, 

разработен и широко използван в частния сектор. В Долна Австрия се 

използва за определяне на целите и целевите стойности на 6-те компоненти 

на икономическата стратегия на Долна Австрия (включително иновациите) и 

за разпределянето им на междинно ниво, както и на програмно ниво. 



проверка на РИС3, извършена от партньорските региони. Участието в този вид 

упражнения позволява да се извлекат поуки от региони, които може вече да са 

изпитали някои от проблемите, пред които е изправен регионът, подложен на 

партньорска проверка, и/или да се осъществили директен контакт с потенциални 

партньори за сътрудничество. 

 

 

Пример 8 - Фина настройка на РИС3 за постигане на максимални 

резултати чрез партньорска проверка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Партньорската проверка може да осигури за регионалните политици нова и 

важна информация за тяхната РИС3 стратегия, като я разгледа от 

перспективата на другите региони. Понастоящем партньорски проверки се 

организират от Платформата S3 (Институт за перспективни и технологични 

изследвания) с цел да се даде възможност на регионите да се учат от други 

региони. По принцип партньорската проверка минава през три етапа: 

подготовка, оценка (преглед от партньорските региони и експерти) и 

последващи действия след прегледа. 

Етап 1: По време на подготвителния етап, регионът трябва да подготви 

структурирано представяне на стратегията си за РИС3, спазвайки матрица за 

изготвяне на доклада, в която са разгледани редица области, определени в 

Наръчника за РИС3. Матрицата се осигурява от Платформата S3. По време на 

този подготвителен етап представителите на региона, подложен на проверка, 

подготвят проверката на РИС3 за техния регион като се консултират с екипа 

и експертите на  Платформата S3. 

Етап 2: Същинската фаза на проверката обикновено е под формата на 

интерактивен семинар. По време на семинара регионът, подложен на 

проверка, представя стратегията си и има възможност да участва в диалог с 

партньорските региони, представителите на Европейската комисия и 

независими академични експерти, работещи в областта на интелигентната 

специализация. След фазата на партньорската проверка екипът на 

Платформата S3 подготвя обобщен доклад, който включва кратко изложение 

на същинската фаза на партньорската проверка, обратна информация от 

партньорските региони, както и всички заключения и експертни препоръки. 

Етап 3: По време на етапа на последващите действия след проверката екипът 

на Платформата S3 се свързва с проверявания район, за да проследи неговия 

напредък въз основа на действията му, изброени в доклада след семинара. От 

региона се изисква да попълни въпросник за последващите действия два 

пъти: три и шест месеца след семинара за партньорската проверка. 



ПРИЛОЖЕНИЯ 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ I: ПОЕТАПЕН ПОДХОД КЪМ 

ДИЗАЙНА НА РИС3 

 

Шест основни стъпки към дизайна на РИС3 

В настоящото приложение е разработен поетапният път за изготвяне на дизайна 

на РИС3, представен в Част III на Ръководството. Всяка от стъпките (виж Каре 

4) е обсъдена тук по-подробно, заедно със съвети за изпълнението, методически 

подходи и допълнителни полезни препратки. 

 

Каре 4 – Поетапен подход към дизайна на РИС3 
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Стъпка 1 - Анализ на регионалния контекст и потенциала за 

иновации 

 

Диференциацията е залегнала в самата основа на РИС3. Ключът към успешната 

диференциация е използването на свързаното разнообразие, което предполага, 

че регионалната икономика може да изгради своето конкурентно предимство 

чрез разнообразяване на уникалната си, локална база от знания (съществуваща 

специализация) в нови комбинации и иновации, които са близки или съседни до 

нея. Близостта е важна, защото новите комбинации трябва да бъдат приложими 

или достъпни, като се вземат предвид съществуващите активи, именно с цел да 

се използва натрупания опит от регионалните участници (виж карето по-долу). 

Анализът и оценката на потенциала за иновации, задвижвани от 

диференциацията, са от решаващо значение за създаване на доказателствена 

база за процеса на определяне на приоритетите в РИС3. Необходимостта от 

анализ на регионалния иновационен потенциал е основна отправна точка в 

историята на регионалните иновационни стратегии в Европа. Акцентът бе 

поставен върху двойния анализ: анализ на потребностите на МСП и бариерите 

пред иновациите; и оценка на подкрепата, предоставена от създадената в 

региона инфраструктура за подкрепа на иновациите. 

Сравнението на резултатите от двата анализа води до “анализ на 

несъответствията”, който идентифицира несъответствията между скритите и 

косвените потребности на МСП и търсенето на подкрепа, от една страна, и 

ефективната добавена стойност на съществуващата подкрепа, от друга страна. 

Въпроси като видимостта, значението и ефективността на поддържащата 

инфраструктура са в основата на тези анализи. В последствие това води до 

предложения за подобряване на поддържащата инфраструктурата за иновации и 

по-добро използване на публичното финансиране, и като резултат от по-

ефективната подкрепа – до подобряване на иновационния потенциал на фирмите 

от региона. 

За събиране и третиране на информацията, необходима за такива анализи, могат 

да се използват различни методи. Те са описани в методически наръчник, в 

който е използван десетгодишният опит по прилагането на регионалните 

иновационни стратегии (IRE 2006).
17

 Най-широко използваните методи са 

проучване на документи, мащабни въпросници (базирани в мрежата или 

проучвания) и лични интервюта (лице-в-лице, по телефона или в работни 

групи). Ключов елемент, който бе въведен от тези упражнения, спонсорирани от 

Европейския съюз, е въвеждането на външни експерти в аналитичната фаза. 
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 Иновационни региони в Европейската мрежа (2006 г.), Методологически наръчник за РИС, Етап 1. 



Ползите от привличането на външен поглед за справяне с чувствителни 

въпроси, като съкращенията и припокриването, или липсващата ефективност и 

ефикасност на агенциите и програмите в подкрепа на иновациите, са особено 

ясно демонстрирани в анализа на “предлагането”. Тези ползи са по-големи, 

когато в упражнението реално са участвали външни консултанти и експерти, 

когато чуждестранните експерти са участвали в общи екипи с националните или 

регионалните експерти, или когато са действали като инструктори на вземащите 

решения на регионално ниво (за да се гарантира по-скоро опазване на 

завещаното от тях, отколкото еднократният принос). 

Най-ценното при тези анализи е въвеждането на системна, надпартийна и 

базирана на доказателства информация за иновациите и подкрепата на 

иновациите. В най-успешните случаи са използвани също и международни 

сравнения и сравнителен анализ (бенчмаркинг) по интелигентен начин с цел 

подобряване на регионалната политика. 

Все пак, въпреки големите предимства на тези структурирани и стратегически 

подходи за насърчаване на иновациите в регионите, в методологиите са били 

идентифицирани недостатъци: те отразяват твърде линейно виждане за 

иновациите, носят риск от автаркия и тесен поглед върху ролята на политиката в 

упражнението. По линия на РИС3 може също да се твърди, че твърде малък 

акцент се поставя върху идентифицирането на “ниши” или специфични 

области за (настоящи и бъдещи) конкурентни предимства от международна 

позиция. Следователно, работата по тази аналитична стъпка от стратегията за 

РИС3 трябва да съчетава посочените по-горе видове анализи с други анализи, 

чиято цел е да хвърлят светлина върху потенциала за основана на знанието 

трансформация на икономиката на базата на информацията за позиционирането 

на регионалната икономика в международните вериги на стойността и за 

идентифицирането на специфичните ключови активи. 

В подкрепа на определянето на потенциалните ниши за интелигентна 

специализация могат да се използват няколко методи. 

Един интегриран метод, който да осигурява уникално решение на този въпрос, 

просто не съществува: най-вероятно е да се осигури подходяща основа за този 

процес на идентификация от комбинация от много доказателства. Основните 

релевантни методи са изброени по-долу, като се започне от чисто 

количествените и се стигне до касаещите по-скоро качеството. Последните два – 

задълбочено изучаване на клъстерни казуси, както и партньорски проверки и 

форсайт - дават възможност да се интегрират натрупаните теренни знания и 

проведените конкретни експерименти от регионалните участници в духа на 

“предприемаческия процес на откриване”. 

1. Анализ на (съчетаване на) научната и технологичната специализация: 

анализи на специализацията на инвестициите публикациите и цитатите за 

научноизследователска и развойна дейност, и на патентните приложения и 



цитати “по области”. Даден регион има сравнително предимство в 

определена област, ако той показва над средната концентрация на 

показателите в сравнение със стойността, получена в страната или група 

страни.
18

 Предимството на този метод е, че тези данни са на разположение в 

сравнителен формат (с някои ограничения), но недостатък е, че той отразява 

по-скоро научно-техническия потенциал, отколкото търговската стойност 

или перспективите за иновации. Основен проблем е свързването на научните 

дисциплини с технологичните области и производствените отрасли, тъй като 

много дисциплини и технологии са с широко приложение и намират 

приложения в много различни сектори.
19

 Секторната класификация също е и 

важно ограничение, тъй като е базирана на доста остарели продуктови 

определения, които не отговарят на актуалните продуктови миксове 

(например трудността за определяне на екологичен продукт или “сектори” на 

услугите). По-интересно е да се изчислят промените на индексите с течение 

на времето, които показват тенденциите в специализацията, които дават 

перспектива за еволюцията на научно-техническата специализация на 

региона. 

2. Анализ на регионалната икономическа специализация: количествените 

анализи изчисляват степента на специализация на регионалните икономики 

въз основа на данни за заетостта (или добавената стойност). Коефициентите 

за местоположение измерват дали някои сектори са свръхпредставени в 

регионалната икономика в сравнение с други региони или държави. Това 

понякога се отъждествява с “клъстерно присъствие”, дори ако тези 

показатели улавят само агломерационни ефекти, а не взаимодействия, една 

от основните характеристики на клъстера. Индексите на специализацията по 

този начин показват наличието на критични маси на дейност, но не и връзки, 

задвижвани от иновации. Те могат да посочат проблеми, когато регионите 

остават твърде специализирани в западащи неконкурентни дейности. Поради 

това е важно да се съчетаят тези данни за специализацията с показателите за 

изпълнение (добавена стойност, износ и т.н.), което е една от основните 

задачи, осъществявани от Европейската клъстерна обсерватория.
20

 Както и 

при предишния тип анализ, анализът на промените в специализацията с 

течение на времето може да доведе до разкриване на по-задълбочени 

елементи, отколкото статичните анализи. 

Елементите, посочени в точки 1 и 2 по-горе, трябва да се подчертаят при 

извършване на предварителен анализ/(само)оценка на регионалната 

иновационна система и стратегия. Допълнителните елементи се предлагат в 

Каре 5. 
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 Това е щателно направено на национално ниво в Europe Innova (2010 г.), Доклад за Националната 

специализация, Sectoral Innovation Watch. 
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 Съществуват таблици за преобразуване, които се опитват да решат този проблем. 
20

 www.clusterobservatory.eu 



Каре 5 – Примерни елементи за (само)оценка 
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 http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/scoreboard/index_en.htm 

Стратегически подход: утвърждаване на иновационната стратегия на най-високо политическо 

ниво; приоритизиране на публичните инвестиции в областта на научноизследователската и 

развойна дейност/образованието/иновациите в региона (от всички нива на управление); 

предвидимост на рамката за иновационна политика за регионалните заинтересовани страни; 

разчитане на консултациите и подкрепата на регионалните заинтересовани страни, като основа на 

иновационната политика; степен на контрол върху стратегическите регионални активи. 

Съчетание от политики и рамкови условия: сътрудничество между местното, регионалното, 

националното и европейското ниво в съответните политики (научноизследователска и развойна 

дейност, иновации, образование, ИКТ ...), координиране на съответните политики в рамките на 

региона; съгласуваност между политиките, насочени към предлагането и търсенето (поемането) на 

иновациите. 

Предприемачество: Благоприятни условия за капиталови инвестиции, бизнес ангели и рискови 

капиталисти; благоприятна бизнес среда за създаване на нови малки и средни предприятия; 

наличие на политики и инструменти за насърчаване на комерсиализацията на иновациите; 

наличие на специфични мерки за подпомагане на млади иновационни дружества; покачване на 

стойността на регионалните изобретения. 

Оценка и картографиране на цифрови инфраструктури и електронни комуникационни услуги: 

съществуващите и планираните технологични инфраструктури (широколентови мрежи) и други 

телекомуникационни и интернет услуги са представени в таблото за резултатите на Програмата в 

областта на цифровите технологии.
21

 

Човешки ресурси: Привлекателност на условията на труд за изследователите в сравнение с други 

възможности за заетост; улеснена мобилност на персонала за научни изследвания и иновации 

между публичния и частния сектор. 

Публичен сектор: Наличие на специфични разпоредби в стандартните процедури за обществени 

поръчки за насърчаване на иновациите; въвеждане на иновации в рамките на организациите от 

публичния сектор. 

Образование и изследвания: Наличие на политики за гарантиране на подходящо предлагане и 

съчетаване от умения; наличие и обхват на обучението по предприемачество и творческо 

решаване на проблемите; автономност и прозрачност на образователните и изследователските 

организации; наличие на политики в подкрепа на редовното и дългосрочно сътрудничество на 

образователните и изследователските организации с бизнеса; специално внимание към ролята на 

главните базови технологии (ГБТ). 

Система за оценка: Институционализиране на последващата оценка на иновационната политика и 

мерките за подпомагане чрез изготвяне на оценки; мониторинг на резултатите от иновационната 

политика и схемите за подпомагане чрез показателите за резултатите; прозрачна оценка на 

проектите за научни изследвания и иновации и изпълнителите въз основа на тяхното качество. 

Финанси: Предвидимост на бюджетната рамка; устойчивост на публичните инвестиции в научни 

изследвания, образование и иновации; подходящ баланс между институционалното и 

конкурентното финансиране за иновации; ефективност на схемите за подпомагане (цена, която си 

заслужава); ливъридж на частното финансиране. 

 



3. Задълбочено изучаване на “клъстерни” казуси и партньорски проверки: за да 

се излезе извън цифрите, които са на разположение за сравнение, могат да се 

извършват повече касаещи качеството изследвания на области от дейността, в 

които даден регион показва относителна специализация. Това включва 

експертна работа по анализ на веригата на стойността (извършена в 

международна среда и осветляваща пространствено разделение на труда), 

контекстните условия за функциониране на клъстера, ситуацията на пазара на 

труда и др. Също така се включва анализ на връзките между клъстера и други 

клъстери или индустрии с цел да се провери дали може да се говори за 

свързано разнообразие в различните области на регионалната специализация. 

Един интересен подход е методът на “разкритата свързаност на уменията” 

(RSR) (Neffke и Svensson Henning, 2009 г.
22

). RSR измерва до каква степен 

секторите имат сходни изисквания за квалификация, което се смята за много 

важно средство за трансфер на знания между клъстерите (чрез мобилност на 

хора). Методът се основава на мрежови анализ с помощта на данни за 

промените в работните места между секторите, който показва близост между 

секторите по отношение на наборите от умения. 

Сложните анализи на клъстерите като този на Хенинг и др. (2010 г.)
23

 

комбинират този тип анализ с функционален анализ, свързвайки 

икономическата структура с клъстерните предизвикателства и оценявайки 

функциите, предприети от клъстерната инициатива. Анализираните функции 

са: създаване на знания и разпространение на знания; идентифициране на 

възможностите и пречките; стимулиране на 

предприемачеството/управлението на риска и несигурността; образуване на 

пазари; мобилизиране на ресурси; и легитимация. Тези видове анализ се 

извършват от експерти, които изучават казусите в тясно сътрудничество с 

участниците в клъстерите: това помага да се вземат предвид възможностите 

за иновации, идентифицирани от водещите участници (фирми, университети, 

посредници и др.) Смесването на регионални експерти с международни 

експерти помага да се даде по-голяма тежест на въпроса за международната 

конкурентоспособност. Добавяне на основни заинтересовани страни от 

чуждестранни клъстери внася в анализа полезното измерение на 

партньорската проверка. 

4. Форсайт: Целта на Форсайт е да улови съществуващите експертни 

разузнавателни източници за бъдещите тенденции и да ги направи достъпни 

за вземане на решения в момента. Ролята на Форсайт е да изясни възможните 

пътища в бъдеще, за да се отвори дебат за възможните пътища за развитие. 

                                                 
22

 Neffke F. и Svensson Henning M. (2009 г.), Свързаност на уменията и диверсификация на фирмите, Доклади в 

областта на икономиката и еволюцията 0906. Jena Evolutionary Economics Group, Институт по икономика “Макс 

Планк”. 
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 Henning M., Moodysson J. и Nilsson M. (2010 г.), Иновации и регионална трансформация: от клъстери към нови 

комбинации, област Сконе. 



Форсайт има следните характеристики
24

: ориентиран към действие; отворен 

към алтернативни перспективи; активен и мултидисциплинарен. Има 

множество методи, които могат да се използват и комбинират за 

осъществяване на Форсайт проучвания, като най-известните са експертни 

комисии и многократни Делфи проучвания. Те се различават по очакваните 

ползи, условия на употреба, изискване за време и т.н., като тяхна обща черта 

е, че те разчитат предимно на експертни познания и включват 

взаимодействия между експерти (Таблица 1, виж повече информация на 

интернет страницата на FOREN). По отношение на РИС3 Форсайт 

проучванията в идеалния случай комбинират регионална експертиза с 

международна експертиза и могат да разглеждат регионалните активи в 

перспектива с по-широките тенденции. 
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 Европейска комисия (2001 г.), Ръководство FOREN - Форсайт за мрежа за регионално развитие - Практическо 

ръководство за регионален форсайт. Институт за перспективни и технологични изследвания, Севиля. 



Таблица 1 – Методи, използвани за Форсайт 

 
Методи & 

Инструменти 

Диагностика Предписание Качествен Проучвателе

н 

Отво

рен 

  Прогноза  Количествен  Normative  Predictive  

Сканиране и 
мониторинг на 
околната среда 

X

X 

  X X     

Динамика на системата X

X 

  X X  X X  

Структурен анализ X

X 

  X X  X X  

Моделиране на агенти X

X 

   X  X X  

SWOT анализ X

X 

X   X  X X  

Интраполация и 

екстраполация на 

тенденциите 

X XX  X X  X X  

Моделиране и 

симулация 
X XX  X   X X  

Игри X XX   X  X  X 
Творчески методи 
(мозъчна атака, 
картографиране 
на мозъка ...) 

X XX X 

 

X X X 

 

X 

Експертни панели  XX X  X X X  X 

Делфи проучване X X X X X X X

X 

X  

Беккастинг (обратно 

прогнозиране) 

 X X

X 

X X X  X  

Научно-технологична 

пътна карта 

 X X  X XX X X  

Критично изследване 
и изследване на 
ключовите 
технологии 

X X X

X 

X X X  X  

Изграждане на сценарии  XX   X X X  X 

Морфологичен анализ 
и дърво на 
съответствията 

 XX X  X X   X 

Анализ на кръстосаното 

влияние 

 XX  X X  X  X 

Мултикритериен 

анализ 

  X

X 

X X X  X  

Източник: http://forlearn.jrc.ec.europa.eu 

 



Стъпка 2 - Управление: Осигуряване на участието и собствеността 

 

 

В началото на процеса на създаване на РИС3 дизайн е необходимо да се 

определят обхватът и очакваната цел с оглед да се гарантира участието на 

ключовите участници и осигуряването на собствеността на определените в 

стратегията подходи. 

По отношение на крайната и дългосрочната цел на РИС3, визията за бъдещето 

на региона следва да стои в основата на целия процес: всички анализи, дебати, 

активни действия, пилотни проекти, и т.н. трябва да се разглеждат като активно 

насочени към дългосрочната цел, определена във визията. Потенциалните 

участници, свързани с РИС3 процеса, се простират от публичните органи до 

университетите и други институции, основани на знанието, инвеститори и 

предприятия, представители на гражданското общество, както и външни 

експерти, които могат да внесат своя принос в процесите, свързани с 

бенчмаркинг и партньорска проверка. 

Определянето на обхвата на РИС3 е от решаващо значение, тъй като 

различните заинтересовани страни имат различни очаквания и програми по 

рисковите въпроси, като често се ограничават до собствените си области на 

действие. Тъй като РИС3 се стреми да постигне по-голяма ефективност на 

всички обществени действия, насочени към регионална трансформация, 

необходимо е да се приеме широко разбиране за иновациите. То следва да 

подчертае, че иновации могат да се появят навсякъде, в различни форми, а не 

само под формата на развитие на високите технологии в районите на големите 

градове: 

 Включване на иновациите в сферата на услугите и в публичния сектор в 

допълнение към иновациите в производствения сектор, което е целта на 

повечето политики в момента; 

 Обхващане на иновациите въз основа на различни видове бази от знания, 

водещи до различни видове иновации (Таблица 2): 1) Режимът “НТИ” 

(Наука, Технологии, Иновации), въз основа на аналитични 

знания/фундаментални изследвания (научен подход, ориентиран към 

предприемчивостта/предлагането) и синтетични знания/приложни 

изследвания (ориентиран към потребителите подход), подчертаващ 

продукта и процеса на иновации и 2) Режимът “ДСИ” (Правене, 

Използване, Взаимодействие) на базата на синтетични и символични 



знания (ориентирани към пазара/потребителя), подчертаващи 

изграждането на компетентност и организационни иновации.
25

 

По отношение на областите на политиката и организациите, които участват, 

посоченото по-горе широко разбиране означава, че няколко области на 

политиката са свързани с РИС3, извън рамките на традиционната наука и 

технологии, и икономическите министерства и агенции. Междуведомствените 

комисии са инструментите за справяне с необходимостта от широки заключения 

на заинтересованите страни. 

РИС3 е упражнение, което се занимава с политики, разработени от местните, 

регионалните и националните органи (както и Кохезионната политика на ЕС и 

политиката на ЕС в областта на научните изследвания). Това измерение на 

политиката, съставено от много нива, предполага, че механизмите за 

управление трябва да включват заинтересованите страни и лицата, отговорни за 

вземането на решения от тези различни нива. То също така означава, че трябва 

да се изградят връзки между стратегиите за научни изследвания (обикновено се 

решават на национално ниво) и стратегиите за иновации (обикновено под 

отговорността на или разработени в сътрудничество с регионалните власти). Те 

използват различни допринасящи инструменти, но трябва да разгледат общите 

резултати. Този процес също така дава възможност да се идентифицира най-

адекватният набор от политики, който да се използва. 

 

Таблица 2 - Диференцирана база от знания: типология 

Аналитична (основана на 

науката) 

Синтетична (основана на 

техниката) 

Символична (основана на 

изкуството) 

Разработване на нови знания за 

природните системи чрез 

прилагане на научни закони; 

зная защо 

Прилагане или съчетаване на 

съществуващото знание по нови 

начини, зная как 

Създаване на смисъл, желание, 

естетически качества, 

привързаност, нематериални 

ценности, символи, образи; зная 

кой 

Научно познание, модели, 

дедуктивно 

Решаване на проблеми, обичайно 

производство, индуктивно 

Творчески процес 

Сътрудничество в рамките на и 

между изследователските звена 

Интерактивно обучение с клиенти и 

доставчици 

Експериментиране в студия и екипи 

по проекти 

Силно кодифицирано 

съдържание на знанието, много 

абстрактно, универсално 

Частично кодифицирано знание, 

силен подразбиращ се компонент, 

по-зависим от контекста 

Значение на интерпретацията, 

творчеството, културното познание, 

знаковите стойности, предполага 

силна контекстуална специфика 

Относително постоянно 

значение в отделните области 

Значението варира значително в 

отделните области 

Значението силно се променя в 

отделните области и при двата пола 

Разработване на лекарства Машинно инженерство Културна продукция, дизайн, 

търговски марки 
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Управление на стратегия за РИС3 

Без значение кой участва, процесът РИС3 трябва да бъде интерактивен, 

регионално ориентиран и основан на консенсус. Това е, защото далеч от 

стереотипа на героичните лица в лаборатории и гаражи, иновационният процес е 

все повече колективно социално усилие, в което успехът за регионите, както и за 

фирмите, зависи от интер-организационния капацитет за усвояване, генериране 

и обмен на знания по навременен и разходно-ефективен начин. Въпреки че 

регионалното развитие също е колективно социално усилие, в което 

националното и над-националното ниво имат своя роля, регионалното ниво е 

най-важната част от процеса, най-малкото защото никой няма по-голяма 

ангажираност към региона и никой не го познава по-добре от лицата и 

организациите, които са базирани там. 

Управленските структури и процеси, които са описани и препоръчани тук, не 

трябва да се разглеждат като твърд шаблон, който трябва да се прилага във 

всички региони, независимо от местните условия. Напротив, те се предлагат 

като общи насоки, които трябва да бъдат оценени и да се прилагат в контекста 

на определени региони, всеки от които има своя собствена уникална 

комбинация от проблеми и възможности. С други думи, регионалният контекст 

помага да се определи точното съчетание от организации, които трябва да бъдат 

включени в процеса на РИС3. Регионалният контекст е също подходящият 

контекст, в който да се реши кой е в най-добра позиция, за да води процесът 

РИС3. 

По отношение на процеса, дизайнът на РИС3 включва анализи, експерименти, 

дебати и вземане на решения с широко участие на участници и експерти от 

региона и извън него. Необходимо е да бъде предадено, разбрано и възприето: 

това е процес, който отнема много време, на който трябва да се гледа като на 

инвестиция, а не като на бреме. 

Най-важните видове организации, които трябва да бъдат включени в процеса 

РИС3 са държавни органи, университети и други институции, основани на 

знанието, инвеститори и предприятия, представители на гражданското 

общество, както и международни експерти, които могат да предложат услуги за 

бенчмаркинг и партньорски проверки. Например на Фигура 1 са показани 

редица организации, принадлежащи към всяка от предходните категории, 

определени от Асоциацията на агенциите за регионално развитие (EURADA). 

                                                 
26

 Cooke P., Asheim B., et al. (2006), Изграждане на регионално предимство: принципи, перспективи, политики. Доклад 

до Европейската комисия. 





Фигура 1 – Регионална екология на знанието 

 Агенция за регионално развитие 
 Банки 

 Агенция за регионални иновации  Бизнес ангели 

 Град  Рискови капиталисти 

 Район  Фонд с първоначален капитал 

 Регионална енергийна агенция/за околната среда  Обезпечени предприемачи 

 Публични инвестиционни фондове  Краудфандинг 

 Индустриални паркове  Микро-кредит 

 Инкубатори  Вторичен фонд 

 Регионална Агенция по заетостта  Корпоративни предприятия 

  Гаранции 

 Експортен кредит 

 Консултанти по готовността за инвестиране 

 Строителство на недвижими имоти 

 
  Новосъздадени дружества 

  Многонационални компании 

 Асоциации  Предприемачески компании за растеж (газели) 

 Квалифицирани хора  Новоразработени компании 

 Профсъюзи  Дъщерни фирми на големи предприятия, 

изследователски центрове и университети 

 Политически партии  Компании с местни корени (микро-предприятия и 

занаятчийски фирми) 

 Регионални банки  Иновационни предприятия и фирми, финансирани 

от резултатите от НТРД 

 Центрове за обществено благополучие  Компании в процес на прехвърляне 

  Подизпълнители 
  Компании, изложени на риск от фалит или 

ангажирани в процес на преструктуриране 
  Предприятия Феникс  

  Социални предприятия 
  Предприятия, ангажирани в преместване и/или 

процес на аутсорсинг 

 Училища   Извършващи партньорска проверка 

 Университети  Потенциални експерти 

 Изследователски центрове  Бенчмаркинг (стандарт за измерване) 

 Технологични центрове  Регионални офиси извън страната 

 Технологични паркове   Чуждестранни специалисти 

 Центрове за трансфер на технологии и центрове за права на интелектуална 

собственост 

 Консултанти по ПЧИ 

 Трансфер на знания  
 

 

Източник: Асоциацията на агенциите за регионално развитие (EURADA). 

 Център за професионално образование 

 Обсерватория за професионална квалификация 

 Съветници по доказване на концепцията  

 Консултанти 

 Живи лаборатории 

 Клъстерни мениджъри 

 

Държавни органи и Инвеститори 

 техните агенции 

 

 

 

Гражданско 

общество  Предприятия 

 

 

 

 

 

Участници в процеса 

на знанието  Международни 

   експерти 





Критиката, отправяна понякога към процеса РИС, е, че е податлив на 

“завладяване” от традиционните групи по интереси в региона, групи, които са 

по-заинтересовани от запазване на териториалното статукво, отколкото от 

трансформиране на регионалната икономика чрез иновации. Въпреки, че тази 

критика може да е прекалена (тъй като регионалните правителства, например, 

трябваше да бъдат включени в процеса РИС), дизайнът на архитектурата на 

РИС3 трябва да предвиди риска от завладяване и да направи по-трудно за 

традиционните групи възпрепятстването на процеса. 

В ерата на откритите иновации, когато социалните и екологичните иновации 

водят след себе си промяна в поведението на индивидуално и обществено ниво, 

ако трябва да се обърне внимание на предизвикателствата на здравеопазването, 

бедността и изменението на климата, регионалната система за управление 

трябва да бъде отворена за нови групи заинтересовани страни, идващи от 

гражданското общество, които могат да насърчат култура на конструктивно 

предизвикателство към регионалното статукво. 

По-специално, с цел да се гарантира по-жив и наистина базиран на мястото 

предприемачески процес на откриване, който генерира интензивни 

експерименти и открития, задължително е заедно с посредниците, които 

предлагат, основана на знанието, но обърната с лице към пазара перспектива, 

да бъдат представени нови перспективи от страна на търсенето, въплътени в 

потребителя на иновации или групи по интереси на потребителите. Това 

означава, че традиционният модел на управление на тройната спирала чрез 

съвместни действия въз основа на взаимодействието между академичния свят, 

публичните власти и бизнес общността трябва да бъде разширен, за да включи 

четвърта група от участници, представляващи набор от потребители на 

иновации, при което се получава това, което се нарича четворна спирала. 
27

 

Това е необходимият организационен двойник на откритата и ориентирана към 

потребителя политика в областта на иновациите, тъй като дава възможност за 

по-голям акцент върху разбирането на скритите потребителски нужди и по-

пряко участие на потребителите в различни етапи на иновационния процес. 

Процесите РИС3 могат да създадат среда, която едновременно подкрепя и 

използва иновационните дейности, ориентирани към потребителите, с цел 

осигуряване на по-добри условия за пускане на пазара на резултатите от 

научноизследователската и развойна дейност. 

Четворната спирала позволява разнообразни иновации, различни от тези, които 

са силно базирани на технология или наука, в духа на широкото понятие за 

иновации, залегнало в основата на РИС3, но изисква значителна гъвкавост, 

адаптиране на процесите, придобиване на нови умения, и потенциално повторно 
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разпределение на властта между организациите. Това от своя страна изисква 

колективно ръководство и забавяне на процеса на необходимите практики за 

постигане на успешно управление. 

Ръководството може да приеме много форми. Три различни, но еднакво важни 

форми са следните: политическо ръководство (хората, които са избрани от 

избирателите, за да ни представляват и да водят нашите правителства); 

управленско ръководство (хората, които управляват предприятията в 

обществения, частния и третия сектори); и интелектуално ръководство (хората, 

които играят водеща роля за свързването на техните университети с другите 

университети по света в и извън техните региони). Ръководството не си поставя 

за задача да посочи коя форма е най-добра или най-подходяща, защото това е 

решение, което трябва да се вземе на регионално ниво, където изборът може да 

бъде информиран поради познаване на местно ниво на компетентността, 

надеждността и характера, т.е. основните качества на ръководителя. 

Въпреки че ръководителят трябва да има определени лични качества, като тези, 

посочени по-горе, изследванията на ръководството през последните години 

придобиха “относителен обрат”. Вместо да бъде “нещо” статично, притежавано 

само от малка част от хората, ръководството сега се разбира като динамично 

взаимоотношение между ръководителите и ръководените, в което и двете 

страни играят активна роля за намирането на общи решения на общите 

проблеми. В този контекст, начинът за осигуряване на разбиране и владеене на 

основните стратегически насоки е да се даде възможност за ефективно 

съвместно ръководство сред основните участници в процеса. Когато 

иновационните процеси обхващат много и различни области на обществото, 

както в случая на РИС3, ключът към успешното прилагане на иновационни 

практики е сътрудничество между заинтересованите страни, което означава, че 

ръководството трябва да бъде споделено и да се упражнява от различни 

организации. Съвместното ръководство изисква появата на съвместни практики, 

тъй като участниците трябва да намерят начини сами да управляват 

конфликтите. 

За ръководството на процеса за изготвяне на дизайн на РИС3 са необходими 

участници, изпълняващи ролята на гранични спанери между организациите. Те 

са участници, надарени с интердисциплинарни знания или опит за 

взаимодействие с няколко различни видове организации; по този начин те могат 

да улеснят създаването на нови връзки между отделните сектори, да насърчат 

нови интердисциплинарни разговори, и да внесат новост в процеса. Това от своя 

страна помага за преодоляване на секторни и дисциплинарни силози, които 

възпроизвеждат старите навици и практики, заключвайки регионалните 

икономики в техните традиционни пътища за развитие. 

Уменията за работа в гранична среда обикновено се развиват от дейности, които 

обхващат различни сектори, дисциплини и професии, и винаги се оформят в 



среда на активно учене, в която е налице висока степен на новост, 

нестандартност, свързана с дадената дейност. Примерите за такива дейности 

включват трансфер на технологии, обмен на знания, финансиране на 

предприятия, регионално икономическо развитие, бизнес услуги и консултации 

по мениджмънт, като всяка от тези дейности позволява преглед на регионалната 

икономика. Официалното признаване на ролята на работата в гранична среда и 

значението й за университетите, бизнеса и регионалната икономика ще направи 

много за развитието на набор от умения, който е от решаващо значение за 

ръководството на процеса РИС3, по-специално на предприемаческия процес на 

откриване, който е в основата на процеса РИС3. 

Що се отнася до структурата на управителния орган, тя очевидно се различава в 

зависимост от местните обстоятелства, и трябва да бъде подкрепена от 

надеждни мерки за управление. В това отношение опитът на РИС е поучителен, 

защото показва, че местното разнообразие може да съществува в рамките на 

генерична система за управление. Системата за управление на типичен РИС 

проект се върти около три елемента - Координационна група, Управленски екип 

и Работни групи – които действат по следния начин: 

 Координационна група: КГ е отговорна за цялостното изпълнение на 

проекта и обикновено включва членове на бизнес общността, местни и 

регионални органи на управление, както и ключови участници в областта 

на иновациите, като от всеки от тях се очаква да вгради проекта в 

съответните им области на дейност. Размерът на КГ винаги се обмисля 

внимателно: твърде малко членове могат да компрометират процеса на 

изграждане на консенсус, а твърде много членове могат да бъдат рецепта 

за бюрократичен и тежък процес. Подходящият баланс е членовете да са 

около петнайсет души, които заседават като група на всеки два или три 

месеца. Основните задачи обикновено включват следното: определяне на 

целите и мониторинг на дейностите, избор на членове на Управленския 

екип, надзор на работната програма, политическа и институционална 

подкрепа, както и поддържане на връзка с Европейската комисия. 

Председателят на КГ е неизменно местен първенец от бизнес средите, 

академичната общност или обществения сектор; 

 Управленски екип: УЕ е отговорен за изпълнението на РИС проекта под 

общото ръководство на КГ. Съставът на УЕ е твърде различен в отделните 

региони, въпреки че всички региони имат ръководител на проекта, който е 

подкрепян от малък екип до трима души. Основните задачи на УЕ често 

включват следното: поддържане на връзка с ЕК и представяне на 

докладите за напредъка, осигуряване на секретариат на КГ, стартиране и 

координиране на задачите за оценка на проучването по проекта, както и 

насърчаване на регионалния консенсус около проекта, действайки като 

фокусен център за създаване на контакти с други РИС региони, за да се 

възползва от техния опит. Изборът на местоположението на УЕ е важно 



решение, защото как проектът се възприема до голяма степен е функция 

на мястото, където е физически разположен; 

 Работни групи: Механизмът на РГ изпълнява две цели: спомага за 

изграждането на регионален консенсус за РИС проекта в целия регион и 

предоставя средство за ангажиране на бизнес общността, особено ако 

Работните групи са базирани в даден сектор, както става в региони със 

силна секторна специализация. Там, където са най-ефективни, Работните 

групи определят ясни задания и надежден график за постигане на 

резултати. Заключенията на Работните групи служат като информация за 

стратегическите дискусии в Координационната група. 

Много райони са в състояние да се възползват от уникалния си опит във връзка 

с РИС, когато започнат да прилагат своите РИС3 стратегии, тъй като тези два 

процеса имат много общо. Важно е да запомните, че от регионите не се иска да 

направят нещо съвсем ново, когато започнат откривателското си пътешествие по 

РИС3. Оригиналният опит във връзка с РИС също предлага някои поучителни 

уроци по отношение на участието на бизнес общността в процеса: 

 Комуникации: ясната комуникационна стратегия се счита, че е от огромно 

значение, особено за бизнес общността. Фирмите, участващи в РИС 

проекти, изискват също честна и навременна обратна информация; 

 Управление: Персоналът на Управленския екип и Координационната група 

често играе ключова роля за поддържането на ефективни комуникации, 

особено когато председателят на Координационната група или лидерът на 

Управленския екип е виден местен бизнес лидер или е добре свързан с 

местната мрежа (както бяха в Йоркшир и Хъмбър и респективно в Дитики 

в Македония); 

 Сектор “Шампиони”: Сектор “Шампиони” може да помогне да се 

ангажира местната бизнес общност в традиционните сектори, както и в 

новите или възникващите сектори, и в двата случая е необходимо да се 

възприемат иновациите; 

 Местни медии: участието на местните медии помага да се повиши 

профила на РИС упражнението, особено в РИС Арагон, където двама 

журналисти от всекидневници участват в РИС процеса от самото начало. 

Честото отразяване в медиите помага проектът да резонира в местната 

бизнес общност; 

 Пилотни проекти: за преодоляване на критиките към РИС процеса, които 

не са нищо повече от “празни приказки”, е установено, че пилотните 

проекти, ръководени от местните бизнес ръководители, са ефективна 

форма на образователна дейност, която генерира полезна информация, 

както и помага да се запази активната ангажираност на бизнес общността. 



Някои или всички механизми за ангажираност са от значение за прилагането на 

РИС3, защото той включва още по-дълбоки и по-итеративни отношения с 

бизнес общността. Но иновацията е все повече колективно социално начинание 

и не трябва да се очаква от бизнес общността да поеме цялата тежест на 

иновациите върху собствените си плещи. Успехът в залозите за иновации все 

повече ще отива към страни и региони, които надхвърлят стерилния 

идеологически дебат за частното срещу публичното и са възприели факта, че 

иновациите са колективно социално начинание, което се основава на разумно 

частно-публично партньорство. 

Да се убедят фирмите, университетите, агенциите за развитие и регионалните 

власти да приемат, че иновациите са колективно социално начинание – в което 

участниците свободно признават, че съгласуването на дейността може да доведе 

до много повече, отколкото ако работят в изолация - е може би най-важната 

съставка в “рецептата” за целенасочено предприемаческо търсене. Това не 

измества фирмата от челните редици на процеса на търсене, но означава, че 

разходите и рисковете, свързани с предприемаческо търсене, са споделени и 

следователно не могат да станат твърде непосилни за фирмата, която е водеща в 

процеса на търсене. 

За да използват потенциала на свързаното разнообразие регионалните власти и 

агенциите за развитие трябва да се държат по-малко като традиционни 

публични бюрокрация и повече като иновационни аниматори, които да 

посредничат за нови връзки и разговори в регионалната икономика. Нови 

възможности се появяват в старите региони в резултат от връзки и разговори, 

които сега се осъществяват, но които никога не са се случвали в миналото, 

въпреки че страните са разположени в един и същ регион (което доказва, че 

когнитивната близост е далеч по-важна от чисто физическата близост). 

Тежестта на отговорността за създаване на такива итеративни процеси носят 

предимно институциите от обществения сектор, и по-специално университетите, 

агенциите за развитие и регионалните власти. Ученето чрез правене помога на 

тези институции от обществения сектор да оценят потребностите на фирмите, 

но са необходими и по-официални програми за активно учене. Добър пример за 

такава програма е “Базираната на място програма за развитие на 

ръководството”, която регионите по желание могат да адаптират и приемат, за 

да им помогне да придобият итеративните умения, необходими в РИС3 

упражнението (виж Фигура 2). 

 

 



Фигура 2 – Базирана на място програма за развитие на лидерски умения 
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При такава програма университетите, агенциите за развитие и регионалните 

власти биха могли съвместно да определят проект, който да проучи 

перспективите за свързаното разнообразие в регионалната икономика. 

Съвместната експертиза за развитие на лидерски умения ще бъде разработена 

чрез внесените от всеки участник материално знание (“знам какво”), 

професионални мрежи (“знам кой” ) и умения (“знам как”) към инициативата и 

изричното споделяне на своите знания и опит с други членове на екипа по 

проекта. След това участниците се насърчават да въведат тези съвместни 

ръководни умения в съответните държавни органи, за да им помогнат да се 

държат по-малко като традиционна бюрокрация и повече като аниматори на 

иновациите и развитието. Формирането на групата за знания и ръководство ще 

даде институционален израз на съюза между университетите, агенциите за 

развитие и регионалните власти. 

Знания 
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И накрая, тъй като първоначалната РИС програма гледа на изграждането на 

консенсус сериозно, заслужава си да се извлекат поуките от този опит като 

отправна точка за РИС упражнението. В най-добрите случаи процесът на 

изграждане на консенсус бе фокусиран върху три взаимосвързани теми, а 

именно повишаване на осведомеността, оформяне на приоритетите и 

изграждане на чувство на собственост, всяка от които заслужава внимание. 

Повишаването на осведомеността бе постигнато по няколко различни начини, 

включително: (i) събитие за стартирането на проекта, като семинар или 

конференция на високо равнище (ii) серия от презентации в целия регион пред 

ключовите сектори, особено пред бизнес общността и институциите за висше и 

професионално обучение (iii) публичност чрез отразяване по радиото, 

телевизията и в пресата (iv) разпространение на персонализирани брошури (v) 

създаване на специализирана уеб страница на проекта и (vi) използването на 

емблематични компании в региона като посланици на проекта. Повишаването на 

осведомеността трябва да се измерва и също трябва да се калибрира с действия, 

в противен случай съществува опасност очакванията да се повишат твърде рано 

в процеса, което води до разочарование, преди проектът да е имал време да 

покаже някои осезаеми резултати. 

Разрешаването на ключови участници да оформят приоритетите на програмата 

се оказа важен начин за запазване на тяхната ангажираност. Всеки участник има 

усет за собствените си приоритети, както и собствена диагностика на силните и 

слабите страни на регионалната икономика, и тези възгледи бяха подложени на 

критичен преглед чрез комбинация на SWOT анализи и колективен дебат. 

Даване на възможност на всички участници да оформят приоритетите на 

политиката бе ключов момент, защото този процес на открито обсъждане 

поражда чувство за собственост. 

Чувство за собственост е естествен резултат от процеса на изграждане на 

консенсус, когато последният е правилно проведен. Чувството за споделена 

собственост между членовете на Координационната група доказа, че е от 

особено значение и този нематериален актив се засилва чрез редовни 

консултации с участниците и чрез осигуряване на конкретни продукти, 

доказващи, че РИС упражнението цели постигането на резултати и с други думи 

е нещо повече от “празни приказки”. 

 

Подход към РИС3, съставен от много нива/фондове 

Процесът на иновации и политиките, които го оформят, работят на няколко 

нива, от глобално ниво до местно ниво. За много ключови участници в региона, 

най-вече частни фирми и водещи университети, развитието на региона няма да е 

основната им цел. Макар регионалните публични власти действително да имат 

териториална отговорност, иновационните обществени услуги все по-често се 

доставят от външни организации. В същото време, въпреки че много 



национални правителствени агенции и самият Европейски съюз осъществяват 

редица политики, ориентирани към иновации, които нямат изрично 

териториално измерение, тези уж пространствено неутрални политики имат 

дълбоко неравномерно териториално въздействие. Това не може да отрече 

важността на активното регионално измерение за иновациите. Напротив, както 

за корпоративната стратегия, така и за обществената политика регионът може да 

бъде жива лаборатория за нови, по-устойчиви начини за работа и живот, 

допринасящи за местните, националните и европейските цели за развитие. 

Следователно е много важно в регионалната Група за знания и ръководство да 

са включени заинтересовани страни, работещи както извън, така и в рамките на 

региона. В тази връзка университетите могат да бъдат участници от решаващо 

значение. 

Как регионалното финансиране се позиционира в тази система, съставена от 

много нива? Като първа стъпка в региона трябва да се използва финансирането 

за техническа помощ за изграждане на капацитет за включване в базата от 

знания за това, което се случва извън региона, подобрявайки свързаността на 

региона с широкия свят. Тези знания трябва да се споделят сред регионалните 

заинтересовани страни, тъй като твърде често партньорствата се провалят 

поради липса на разбиране на движещите сили на бизнеса на другите. 

Мощен механизъм за постигането на това общо разбиране е регионалният 

Форсайт, осигурен с необходимите ресурси, и планирането на сценарии, 

включващи секторите на държавното, частното и висшето образование, главната 

цел на които е да се създаде регионално-съобразена стратегия за интелигентна 

специализация. 

На Фигура 3 и Фигура 4 е показано, че той може да разкрие колко добре 

свързани са ключовите регионални участници както вътрешно, така и външно, и 

как структурните фондове могат да бъдат използвани за преодоляване на 

бариерите и укрепване на връзките в региона и извън него. 

 

 



Фигура 3 – Несвързан регион 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 4 – Свързан регион 
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Макар условията за РИС3 в регламентите за структурните фондове за периода 

2014-2020 г. да се прилагат за ЕФРР за тематични приоритети 1 и 2, РИС3 е 

стратегически процес, който следва да се определи преди действителния анализ 

на средствата, които следва да се използват за изпълнение на стратегията. От 

присъщата му логика и от факта, че един от ключовите моменти е да се повиши 

взаимодействието между различните потоци на финансиране и политиките, е 

ясно, че РИС3 следва да бъде ориентиран към подход, съставен от много 

нива/фондове по отношение на доставянето на допринасящи инструменти и 

проекти. 

Освен това, регионалните научноизследователски и иновационни стратегии за 

интелигентна специализация трябва да се приведат в съответствие с 

националните стратегии за иновации и научни изследвания, където съществуват 

такива. В няколко държави-членки този процес вече е напреднал и подходът, 

възприет в настоящото ръководство, следва тези добри примери. Но в повечето 

държави-членки изследователските и образователните политики са от 

изключителната компетентност на националната държава. И това е така дори в 

онези страни, където са налице делегирани административни и политически 

действия. За последните това привеждане в съответствие е необходимо. 

Тези стратегии следователно трябва да бъдат гръбнакът на оперативните 

програми на политиката на сближаване, т.е. управляващите органи ще изберат 

от обхвата на допринасящите инструменти и определените проекти за 

изпълнение на стратегията тези, които ще бъдат включени в оперативните 

програми. Структурата и размерът на последните зависи от държавата-членка. В 

повечето държави-членки регионалните програми съществуват заедно със 

секторните програми. По-малките регионални програми (от гледна точка на 

бюджета) обхващат съчетание от териториални приоритети, докато по-големите 

може да имат отделни части за иновации и научни изследвания. В по-голямата 

част от държавите-членки съществуват и двата случая, малки регионални 

програми, които обхващат всички видове тематични въпроси, включително 

научните изследвания и иновациите (подкрепа на бизнеса и малките и средни 

предприятия) и национални програми, разделени на големи теми като 

конкурентоспособност, околна среда, транспорт и др. 

При разработването РИС3 стратегии държавите-членки и регионите трябва да 

вземат предвид/да участват в дискусиите за това кои видове оперативни 

програми ще бъдат представени в договора за партньорство. 

Всяка страна и регион, разбира се, ще трябва да направи своя анализ на нуждите 

от финансиране и възможностите за техните РИС3 стратегии. Това включва 

частни инвестиции, тъй като една ясно формулирана цел на РИС3, включена в 

критериите за условията, е привличане на частни инвестиции за НТРД. 



 

Ако такъв анализ все още не е иницииран РИС3 представлява възможност за 

това и ще даде възможност на регионите и техните участници в иновациите да 

идентифицират и формулират нуждите от финансиране за техните стратегии. 

Фигура 5 илюстрира тези въпроси. 

 

 

Фигура 5 – Анализ на финансирането за РИС3 
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Стъпка 3 - Разработване на цялостна визия за бъдещето на региона 

 

Тази стъпка включва развитието на споделена и завладяваща визия за 

потенциала за икономическо развитие на региона и основното направление за 

международно позициониране. Това е предимно политическа стъпка. 

Стойността й се основава предимно на получаването на политическо 

утвърждаване за следващите стъпки, особено за изпълнението на стратегията. 

Основното качество на визията е нейната мобилизираща сила: тя трябва да 

привлече регионалните заинтересовани страни около общ смел проект, една 

мечта, за която мнозина смятат, че могат да дадат своя принос и да извлекат 

полза. Тази стъпка може да се изпълни по-лесно, когато регионална “видна 

фигура” (политик, индустриалец, водещ учен, добре известен художник ...) 

тласка визията напред в голям мащаб. По време на криза често се предоставя 

добра възможност за получаване на такива нови визии, като се започне от добре 

призната необходимост да се избегне кризата. Основната трудност при визията е 

да бъде амбициозна, но и правдоподобна: малко са регионите, които могат 

реално да претендират, че искат да се превърнат в “най-иновационният регион 

на ЕС”. Твърде амбициозните претенции могат да подкопаят РИС3 от самото 

начало, ако визията не може да бъде приета сериозно от регионалните 

заинтересовани страни. 

На този етап, целта е да се постигне готовност за действия в посока на 

трансформиране на регионите и подкрепа за регионалния консенсус, необходим 

за изпълнението на другите стъпки. 

“Мечтата” трябва да бъде смела и достатъчно голяма, за да побере 

реалистичните приоритети и конкретните пътища за развитие. Визията трябва да 

определи възможните пътища за икономическо обновление и преобразуване на 

региона. Тя може, например, да представи региона като нов технологичен 

център на базата на високата гъстота на ориентираните към технологиите 

публични и частни участници; тя може да подчертае потенциала му на 

централен възел в трансграничната зона както и активите му за свързване с 

другите региони; тя може да направи връзката между изключителните природни 

дадености и потенциала за иновации; тя може да надгражда уменията на 

населението като основна движеща сила за бъдещото развитие, може да 

използва водещи проекти в културните и творческите индустрии за 

разработване на иновационен имидж на региона и т.н. 

Накрая, визията трябва да включва също и основанията за нейното значение по 

отношение на справянето с обществените предизвикателства, като например 

осигуряване на по-здравословни условия за живот на гражданите от региона, 

намаляване на емиграцията, предоставяне на нови възможности за заетост за 

определени категории от населението, борба срещу социалното разделение и 



т.н. Тези основания далеч надхвърлят предполагаемите класически предимства 

на иновациите за създаване на работни места и създаване на икономическа 

стойност. 

Разработването на цялостна визия за бъдещето изисква идентифициране на 

комбинацията от специфичните характеристики на региона за даденото място. 

С цел да се помогне на политиците и управляващите органи да идентифицират 

доминиращите характеристики на собствените си административни райони е 

възможно да се изгради триизмерна клетъчна диаграма във формата на кутия, в 

която да се поместят или разположат отделните административни региони 

(виж Фигура 6). Страните на кутията отразяват трите приоритета на стратегията 

“Европа 2020”, като всяка страна на кутията показва типологията, която в най-

синтезиран вид съдържа основните характеристики, свързани с всяко едно от 

предизвикателствата на Европа 2020.
28

 

За целите на настоящото ръководство, използваната тук класификационна схема 

е предназначена да бъде по-скоро индикативна, отколкото окончателна и по-

скоро схематична, отколкото изчерпателна, а в определени случаи може да са 

по-подходящи други класификационни схеми. 

За типологията на интелигентния растеж на “Европа 2020” най-кратката 

рамка е осигурена от регионалната иновационна типология на ОИСР (2011 г.), в 

която регионите са разделени на три основни типа, а именно региони на 

знанието, индустриални производствени зони и неориентирани към наука и 

технологии региони, в рамките на които има различни под-категории. Тези три 

широко-обхватни категории отразяват основните наблюдавани различия по 

отношение на взаимоотношенията между знания, иновации и регионални 

характеристики. Регионите на ЕС могат да бъдат класифицирани в една от тези 

широко-обхватни групировки за интелигентен растеж по отношение на 

ролята, изпълнявана от знанията в развитието на местните иновационни 

процеси. 

За типологията на устойчивия растеж на “Европа 2020”, класификационната 

схема, която в най-кратка форма улавя различните комбинации от екологични и 

енергийни предизвикателства, се основава на връзката между застроената среда 

и природната среда. На най-фундаменталното си ниво това ни дава четири вида 

региони, а именно региони, които по своята същност са предимно селски, селски 

в близост до градски, градски и градски крайбрежни.
29
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 Регионалните категории, показани на страните на клетъчната диаграма по отношение на измерението на 
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 Тази класификационна схема за устойчив растеж с предимно градски, предимно селски в близост до градски, 

предимно селски и предимно градски крайбрежни региони много наподобява регионалната типология на 



 

За типологията на приобщаващ растеж на “Европа 2020” класификационната 

схема, която в най-кратка форма улавя твърде различните въпроси на 

социалното включване, пред които са изправени регионите, е тази, която е 

приета от проекта DEMIFER на ESPON (2010 г.). Тя има два основни типа 

региони, а именно регионите, изправени пред спад на населението и отлив на 

население и регионите, изправени пред нарастване на населението и приток на 

население. Миграцията е високо селективно явление, а мобилността е силно 

свързана с уменията и доходите. Регионите с отлив на населението като цяло са 

изправени пред комбинация от по-бързото застаряване на населението и 

икономически упадък, което от своя страна има значителни неблагоприятни 

последици за иновациите, както и въпросите, свързани с околната среда. 

На Фигура 6, всяка отделна ос представлява едно от трите измерения на 

програмата “Европа 2020”. Комбинацията от типологии за интелигентен 

растеж, устойчив растеж и приобщаващ растеж дава възможност за двадесет и 

четири възможни тристранни видове характеристики за място, всяка от които е 

изобразена с различна клетка в триизмерната кутия на регионите. 

 

 

                                                                                                                                                                    
ОИСР (2011г.) въз основа на доминиращите характеристики на застроената среда и природната среда, която 

използва три вида региони, а именно предимно градски, предимно междинни региони, и предимно селски 

региони, съответно. Допълнителната категория за градски крайбрежен регион е използвана тук, тъй като е 

много често срещана в Европа. 

 



Фигура 6 – Измерения на Европа 2020: интегрирани регионални типологии 
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Неориентиран към наука и технологии регион   Типология за приобщаващ растеж 
 
Градски крайбрежен регион      Нарастване и приток на население 

 

 

Градски регион 

 

Селски в близост до градски регион      Спад и отлив на население 

 

 

Селски регион 

 

Типология за устойчив растеж 
 

 

Въз основа на анализите на регионалните особености и иновационния 

потенциал са разработени широки сценарии и предложени за обсъждане пред 

широка регионална аудитория (включително национални представители, както и 

чуждестранни експерти в съответните точки). Важно е на този етап да се 

изработи реалистично виждане за позицията на региона в международен план. 

Миналият и настоящият опит на регионите от ОИСР (ОИСР 2011 г.
30

) показва, 

че в зависимост от техния вид (центрове за знания, индустриални 

производствени зони или неориентирани към наука и технологии региони), 

регионите ще трябва да приемат различни менюта в рамките на три групи 

стратегии (Таблица 3): 

 Надграждане над текущите предимства (стимулирани от науката/водени 

от технологиите или комбинация); 

 Подпомагане на социално-икономическата трансформация (преобразуване 

или идентифициране на нова граница); и 

 Настигане: към създаването на основани на знанието способности. 

 

Друго важно измерение за обсъждане на възможните сценарии за регионална 

трансформация е степента на свързаност на регионалната иновационна система 

(Таблица 4). Методите, които следва да бъдат използвани за подготовката и 
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 ОИСР (2011 г.), Региони и иновационна политика. Издателство на ОИСР, Париж. 



обсъждането на сценариите, принадлежат към менюто на Форсайт методите. На 

практика в много иновационни стратегии са създадени тематични или 

“секторни” работни групи за обсъждане на сценариите въз основа на анализи и 

са извлечени много поуки, свързани с добрите практики, чрез тези начинания 

(виж Иновационни региони в Европейската мрежа (2006 г.).
31

 

Тези групи са полезни за обсъждането, утвърждаването и обогатяването на 

анализите, които са в основата на сценариите. Те също предлагат идеи за 

осъществяване на политиката и пилотни проекти, които се използват за 

усъвършенстване на сценариите. Те носят опит в мониторинга, показателите за 

оценка и практиката, което е полезно за подготовката на набор от политики и 

свързаните с тях цели. Сред поуките са: необходимостта от ясен мандат и 

график за постигане на резултатите; очевидната необходимост от силно 

ръководство и добра връзка с кръговете за вземане на решения; ключовият 

момент на включване на частния сектор в дебатите, което често е много трудно 

постижимо; значението на между-груповите взаимодействия (по-специално 

между групите, фокусирани върху клъстери); както и ползата от включването на 

външни експерти и сравнителен анализ (бенчмаркинг). 

 

Таблица 3 - Иновационни стратегии за различните видове региони в 

зависимост от интензивността на знанието на продуктивната тъкан 

 

 Главна стратегия 

Надграждане над 
текущите предимства 

(стимулирани от 
науката/водени от 
технологиите или 

комбинация) 

Подпомагане на 
социално-

икономическата 
трансформация 

Настигане: към 
създаването на 

основани на 
знанието 

способности 

Вид на региона 

 

Центрове за знания 

Центрове за 
знания и 
технологии 

• o ○ 

Наукоемки 

градски/столични 

региони 

• o ○ 

Индустриални производствени зони 

Наукоемки и 

технологичноемки 

интензивни 

производствени 

региони 

• o ○ 

Региони интензивни на 

умения  
• • ○ 

Доставчици на средно-

технологично 
o • ○ 
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производство и услуги 

    

Традиционни 

производствени 

региони  

○ o • 

Неориентирани към наука и технологии регионални системи 

Региони, водени от 

услугите и базирани на 

природни ресурси  

o o • 

Региони със структурна 

инерция или де-

индустриализиращи 

o • o 

Региони с интензивен 

първичен сектор 

○ o • 

Легенда: ● главен приоритет; o стратегически избор; ○ нисък приоритет. 

Източник: ОИСР 2011 г. 

 

Таблица 4 - Иновационни стратегии за различните видове региони в 

зависимост от вътрешната и външната свързаност 

 
 Свързване в 

световен 

мащаб 

Поддържане 

на инерция 
Изграждане на 

клъстери 

Задълбочаване 

на процеса на 

подготовка 

Видове региони Периферни 

региони, в които 

липсват 

изследователски 

силни страни и 

международни 

връзки 

Региони със силни 

местни клъстерни 

организации, 

добре свързани в 

мрежи с 

политическите 

участници 

Малки групи от 

конкурентни 

фирми с 

ограничена 

локална 

свързаност 

Региони, зависими 

от ограничен брой 

глобални 

производствени 

мрежи/вериги на 

стойността 

Основни 

предизвикател-

ства 

Изграждане на 
глобална 
подготовка 

Изграждане на 

нови регионални 

еластични връзки, 

свързани с 

регионалните 

фирми - 

изграждане на 

критична маса 

Подобряване на 

местните мрежи, 

свързване на 

повече местни 

участници с 

нарастващата 

регионална мрежа 

Разширяване на 

свързаността и 

мрежите около 

центровете 

Главни 

политически 

опции 

Подпомагане на 

регионалните 

участници да 

предприемат 

първите стъпки в 

международното 

сътрудничество 

Включване на 

външни участници 

и подпомагане за 

колективно 

оформяне на 

бъдещите 

тенденции 

Пренасочване 

подкрепата на 

иновациите за 

стимулиране на 

растежа чрез 

регионални 

клъстери 

Подпомагане на 

новаторите от второ 

ниво да станат 

водещи и 

формиращи на 

пазара 

Пример за 

региони 

Мадейра, 
Талин, Тарту, 
Атика, 
Сардиния 

Ил-дьо-Франс, 
Баден-
Вюртемберг, 
Фландрия, 
Торонто 

Скане, Навара, 
Окланд, Нор-
Па-дьо-Кале 

Пиемонт, 
Айндховен, 
Сиатъл, 
североизточната 
част на Англия 



Източник: Regional Innovation Monitor,
32

 въз основа на Benneworth и Dassen 2011 г.
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Елемент, който е тясно преплетен с формулирането на ефективна визия, е РИС3 

комуникация. Добрата комуникация е от съществено значение за гарантирането 

на одобрението на РИС3 от всички заинтересовани страни както от региона, 

така и извън него. Комуникацията е необходимо по време на целия процес за 

адаптиране на съдържанието към достигнатия етап (приемане на визия, 

приемане на приоритетите на политиката, утвърждаване на план за действие, 

изпълнение на ключови проекти и др. Изпълнението на РИС в цяла Европа е 

дало следните поуки по отношение на най-важните компоненти на 

комуникационната стратегия, които са валидни и в контекста на РИС3 

(Иновационни региони в Европейската мрежа 2005 г.)
34

: 

1. Определяне на целите: основната цел трябва да бъде поставянето на РИС 

проектът в национален и европейски контекст, за да се даде информация и да 

се създаде привлекателен образ за идентифицираната целева група по 

проекта. Но проектът може да преследва и друга цел - идентифициране и 

разширяване на тази целева група чрез включване на заинтересовани страни, 

които все още не са част от процеса. Той може да служи и на по-широката цел 

за информиране на общественото мнение за необходимостта да се подкрепи 

развитието на основан на знанието бизнес в региона; 

 

2. Идентифициране на заинтересованите групи и тяхната мотивация: 

различните целеви групи имат различни потребности, които трябва да бъдат 

постигнати с различни инструменти. Традиционните малки и средни 

предприятия, високотехнологичните компании, университетите, 

институциите за трансфер, бизнес посредниците, местните и регионалните 

власти, националните органи, медиите и др. имат различно разбиране и 

очаквания по отношение  на РИС. Целта на стратегията трябва да е 

осигуряването на подкрепа за стратегията и на приноса на всички от тяхна 

гледна точка. За тази цел подробно трябва да бъдат описани за всяка целева 

група подходящите комуникационни методи и очакваните резултати; 

3. Определяне на традиционните комуникационни инструменти: инструментите 

включват използването на лого, което изгражда и укрепва регионалната 

идентичност, и поставя иновациите в основата й; атрактивни и динамични уеб 

страници, включително и части на английски език за по-широко 

разпространение; бюлетини и брошури за допълване на информацията с 

традиционните средства за комуникация; специфични публикации по някои 
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аспекти на РИС (ключови анализи, доклади за партньорски проверки, и др.); 

конференции и семинари, включително и участие в международни 

конференции, които дават възможност да се разпространи синтетичен 

материал за РИС; и телевизионни кампании и кампании в пресата. 

Съдържанието на комуникацията трябва да включва стратегическите насоки и 

приоритети, но също така и комуникация за и демонстрация на водещите 

проекти; 

4. Определяне на активни комуникационни инструменти: активните 

инструменти включват главно проактивни дейности като целеви посещения 

на заинтересованите страни или съгласувани работни срещи и семинари. 

Примери за активни инструменти са: посещение на обекти, маркетинг на 

участниците в проекта; пресконференции (различни видове с различни 

сценарии), дискусии на кръгли маси, срещи с местни и регионални политици 

и др. Конференциите и семинарите се използват често: провеждането на 

конференции улеснява осведомеността и насърчава участието в упражнението 

от страна на участниците, но не е лесно да се вземе решение относно 

съдържанието на посланието, което трябва да бъде предадено. 

Конференциите в средата на процеса стимулират участието на регионалните 

участници в изграждането на стратегията и валидирането на анализите. 

Заключителната конференция е необходима, тъй като от всички 

заинтересовани страни в региона се очаква да се придържат към стратегията и 

да я приложат в собствената си област. 

 

Стъпка 4 - Определяне на приоритетите 

 

Интелигентната специализация означава да направиш интелигентен избор. В 

действителност, при интелигентната специализация става въпрос за улесняване 

на този избор, подбиране на правилните приоритети и насочване на ресурсите 

към тези инвестиции, които имат потенциално най-голямо влияние върху 

регионалната икономика. Определянето на приоритетите за националните и/или 

регионалните стратегии за научни изследвания и иновации за интелигентна 

специализация трябва да се състои от идентифициране на ограничен брой 

основани на иновациите и знанието приоритети за развитие в съответствие със 

съществуващите или потенциалните сектори за интелигентна специализация, 

въз основа на елементите и стъпките, представени в настоящото ръководство. 

 

Приоритетите в РИС3 трябва да: 

 Определят конкретни и постижими цели. Тези цели трябва да се основават 

на настоящото и бъдещето конкурентно предимство и потенциал за 



високи постижения, както произтича от анализа на регионалния потенциал 

за диференциация, задвижвана от иновациите; 

 В допълнение към технологичните, секторните и между-секторните 

приоритетни области е необходимо да бъдат определени хоризонталните 

приоритети. Те могат да включват разпространение и/или прилагане на 

главните базови технологии (виж Приложение II), аспекти, свързани със 

социалните иновации, или финансиране на растежа на новосъздадените 

дружества, което често е тясното място в много региони, които са 

определили като приоритет създаването на нови, основани на 

технологията фирми, но не успяват да видят растежа на тези фирми и 

създаването на работни места. 

 

Както бе обяснено в предишните раздели, процесът на подбор трябва да се 

основава както на количествена, така и на качествена информация за различните 

възможни области за национална/регионална интелигентна специализация. 

Основните критерии за филтриране на обхвата на възможните приоритетни 

области, сведени само до няколко приоритети, са както следва: 

 наличието на ключови активи и способности (включително 

специализирани умения и трудови пулове) за всяка от предложените 

областите и, ако е възможно, оригинална комбинация от тях (между-

секторна; между-клъстерна), 

 потенциал за диверсификация на тези сектори, кръстосани сектори или 

области, 

 критична маса и/или критичен потенциал в рамките на всеки сектор, 

 международната позиция на региона като местен възел в глобалните 

вериги на стойността. 

 

Цялата тази релевантна информация трябва да бъде разгледана от вземащите 

решения/политиците, за да изберат няколко приоритети, фокусирани върху 

съществуващите силни страни на икономиката, но и върху появяващите се 

възможности. Добрата интелигентна стратегия за специализация катализира 

структурните промени и появата на критични клъстери, така че 

агломерационните външни фактори, икономиите от мащаба, икономиите от 

обхвата и местните странични ефекти да се реализират напълно в процеса на 

създаване и разпространение на знания. 

Регионалната икономика ясно предвижда подходяща дименсионна рамка за тези 

процеси на вземане на решения, стратегическо изпълнение, агломерация на 

ресурсите и материализиране на страничните ефекти. Националните икономики 

също могат да бъдат добра рамка, особено в малките страни. 



Но как да се представят приоритетните области? Ако областите се представят по 

твърде общ начин, като например еко-иновации, зелена енергия, устойчива 

мобилност или здравеопазване, повечето региони няма да успеят да посочат 

своите уникални конкурентни предимства. За да бъдат достоверни, ефективни и 

подходящи за конкретен план за действие (виж следващата стъпка) 

приоритетите трябва да бъдат изразени по-точно, като например базирани на 

ИКТ иновации за активното стареене, иновационни решения за намаляване на 

задръстването в градовете, базирани на дърво решения за еко-строителство и др. 

Определянето на приоритетите винаги води до рискове за тези, които трябва да 

изберат тези няколко области, в резултат на което ще получат привилегирован 

достъп до публично финансиране. Широко разпространените подходи, 

прилагани в миналото, които не трябва да се повтарят, са следните: 

 

 разпределяне на парите през най-мощните лобита като най-често 

резултатът е бил, че прекалено много приоритети са били насочени към 

запазване на статуквото, вместо да гледат към бъдещите възможности; 

 имитиране на други региони. В този случай, ако изборът се е оказвал 

погрешен са считали най-малкото, че и други са направили същата 

грешка. В края на деня регионите са допринесли за създаването на система 

с много малки обекти, които правят едни и същи неща и където 

агломерационните външни фактори са пропилени. 

Тези подходи не успяха да вземат предвид съществените знания по този въпрос, 

които са предприемачески знания. Научноизследователските и иновационните 

стратегии за интелигентна специализация следва да решат трудния проблем за 

определянето на приоритетите и разпределението на ресурсите въз основа на 

участието на всички заинтересовани страни в процеса на предприемаческото 

откриване, което трябва да осигури регионален и бизнес ориентиран, 

приобщаващ и отворен процес на приоритизация. 

Съществуват различни методики за организиране на такива процеси, като 

например проучвания, семинари за активни методи за ръководене, краудсорсинг 

и др. 

Такъв открит процес на активно участие, заедно с разчитането на солидни 

доказателства, базирани на регионалните активи, са най-добрите гаранции за 

избягване на риска от улавяне от групи по интереси и рискът от блокиране в 

традиционните дейности. След като приоритетите са приети е важно стратегията 

да бъде утвърдена и одобрена от широк кръг регионални поддръжници (под 

формата на представителен Съвет или Форум, или чрез начинания на най-

високо ниво). 

 



 

Стъпка 5 - Определяне на последователен набор от политики, пътни 

карти и план за действие 

 

 

Опитът с регионалните иновационни стратегии в цяла Европа показва, че е 

добра практика да се съчетае приемането на стратегии със споразумение за план 

за действие и дори едновременното стартиране на пилотни проекти (IRE 2007 

г.).
35

 Аналитичните и стратегическите фази обикновено остават невидими за 

много действащи лица на терена. Стратегиите, които спират пред тази стъпка, 

рискуват да останат неизпълнени и/или неправдоподобни. Пилотните проекти, 

след като успехът им е доказан, могат да се използват като водещи по 

отношение на РИС3, за да покажат, че те излизат извън реториката и включват 

конкретни действия. 

Тъй като приоритетните области за трансформацията на региона са определени 

в предишната стъпка, трябва да се разработи съгласуван многогодишен план за 

действие от органите за управление на РИС3, в това число: 

 Определение на основните насоки за действие, съответстващи на 

приоритетните области и предизвикателствата, пред които сме изправени 

в тези области; 

 Определение на допринасящите механизми и проекти; 

 Определение на целевите групи; 

 Определение на участниците и техните отговорности; 

 Определение на измеримите цели за оценка на резултатите и 

въздействието на действията; 

 Определение на сроковете; 

 Идентифициране на източниците на финансиране, насочени към няколко 

групи и проекти (разработване и завършване на Фигура 5). 

 

Този процес на планиране включва както инкорпорирането на съществуващите 

програми и инструменти, въз основа на доказателства за тяхната 

ефективност и значение за приоритетните области, така и включването на 

нови инструменти, които са обосновани в съответствие с техния принос към 

общите цели на стратегията. Има богато меню, от което може да се избере 

балансиран и подходящ набор от политики. Полезно е да се използват 
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таксономии, като тези, представени в Таблица 5 и Таблица 6, за да се определи 

дали има вероятност тези инструменти да са адресирани, колективно, към 

стратегическите цели на РИС3. 

В Таблица 5, Таблица 6, Таблица 7, Таблица 8 и Таблица 9 са показани примери 

за стратегии и свързаните с тях набори от насоки за действие и инструменти в 

зависимост от видовете региони и от институционалната власт на региона: 

последният елемент подчертава необходимостта да се вградят политиките на 

национално ниво в набора от политики, разглеждани от регионална гледна 

точка. Всяка линия на действие и инструмент трябва да бъдат придружени от 

измерими показатели, които отразяват постигнатите резултати, в зависимост от 

мисията и целта, но също така и постигнатото въздействие, измерено чрез 

оценки. 

 

 



Таблица 5 – Регионални иновационни допринасящи инструменти: 

таксономия 
 

Генериране на знания 
Разпространение на 

знания 

Използване на 

знания 
 Технологични фондове, стимули/ 

поддръжка/грантове за 

научноизследователската и 

развойна дейност 

Научни паркове 

Служби за трансфер на 
технологии и схеми 
Технологични брокери 

Схеми за 
мобилност, 
схеми за 
привличане на 
таланти Награди 
за иновации 

Инкубатори 

Подкрепа за 
новосъздадени дружества 
Иновационни услуги 
(подкрепа и инструктиране 

на бизнеса) 

Обучение и 
повишаване на 
осведомеността за 
иновации 

 

Традиционни Подкрепа за научните изследвания 

и  

технологичните центрове инструменти 
 

 
Подкрепа за развитието на 

инфраструктурата 

  

 Публично-частни 
партньорства за иновации Иновационен ваучер 

Промишлени 
докторантури  
Подкрепа на 
творчеството 
Иновационен 
бенчмаркинг 

 Изследователски мрежи/центрове Сертифициране/акре-

дитация 

Развиващи се 

инструменти 

 

 

 

Центрове за 
конкурентоспособност 

Центрове за компетентност 

 

 Ново поколение научни и технологични паркове и клъстери 

 Рисков и първоначален капитал  
Гаранционни схеми за финансиране на 

иновации 

Експеримен-

тални 

инструменти 

Трансгранични 

научноизследователски центрове 

Отворени източници-
Отворена наука  
Пазари на знанията 

Регионална промишлена 
политика;  
Ориентирани към 
иновации държавни 
поръчки 

Източник: ОИСР 2011 г. 

 

 

Таблица 6 - Иновационни допринасящи инструменти, насочени към МСП 

 
 Форма и фокус на услугите за подкрепа на иновациите за МСП 

Цел на 

подкрепата 

Реактивни инструменти за 

предоставяне на данни за 

иновациите 

Проактивни инструменти с фокус върху 

обучението за иновации 

 Центрове за високи постижения Международни схеми за трансфер на технологии 

Схеми за мобилност 
Подкрепа за глобални мрежи на фирмите 
Трансгранични иновационни 
ваучери 
Водещи пазарни инициативи 

Глобални 

връзки 

 

 

Трансгранични технологични центрове 

Финансиране за международна 
научноизследователска и развойна 
дейност или иновационни проекти 

  Клъстерни политики 

Проактивни брокери, посредници 
Ваучери за иновации 
Подкрепа за регионалните мрежи на фирмите 
Схеми, действащи върху културата на 
иновациите 

Регионална 
система 

Колективни технологични или 

иновационни центрове 

  Управленски консултации 



Индивидуал-

ни фирми 

Инкубатори с “твърда” подкрепа 
Традиционни “реактивни” технологични 
центрове 
Първоначални и рискови капиталови 
фондове 
Субсидии за научноизследователска и 
развойна дейност или данъчни 
облекчения 

Инкубатори с “мека” подкрепа  
“Проактивни” технологични центрове 
Одит, мониторинг на потребностите 
Иновационен инструктаж/обучение по управление на 
иновациите 
Технико-икономически разузнавателни схеми 

 

 

 

Източник: ОИСР 2011 г., разширено извлечение от Asheim и др. (2003 г.)
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 и Технополис (2011 г.)
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Таблица 7 – “Надграждане над текущите предимства”: примери за регионални стратегии и свързаните с 

тях набори от политики 
 

Вид регион 

на ОИСР 

според 

икономичес-

кия профил 

Степен на регионалната компетентност за НТИ политика 

Висока Средна Ниска 

Научно-

технологични

центрове  

Водещи 

региони в 

областта на 

науката и 

технологиите 

 

Стратегия: засилване на високите постижения в създаването на знания и разработването на нови 

високотехнологични индустрии 
 

 Съфинансиране на 
университетите: 
институционално и конкурентно  

 Финансиране на научни 
изследвания и технологични 
центрове  

 Публично-частни партньорства 
за иновации  

 Целеви средства за научни 
изследвания за частния и 
обществения сектор, както и за 
кооперативни проекти  

 Участие в национални и 
международни конкурентни 
програми за научни изследвания  

 Схеми за насърчаване на ефекта 
от научните изследвания 
(например регионални 
първоначални и рискови 
капиталови фондове)  

 Регионални високотехнологични 
клъстери, научно-технически 
паркове, инкубатори  

 Привличане на таланти от цял 
свят в новите целеви сектори  

 Стратегическо разузнаване 
(регионален Форсайт) 

 Допълване на националните 
инвестиции в 
инфраструктура за научни 
изследвания 

 Участие в национални 
центрове за 
конкурентоспособност 
/програмни центрове 
(съфинансиране) 

 Публично-частни 
партньорства за 
разработване на 
високотехнологични 
продукти 

 Научно-технически паркове, 
инкубатори 

 пакети за насърчаване на 
предприемачеството 

 Привличане на таланти от 
цял свят в новите целеви 
сектори  

 Насърчаване на участието на 
публичните и частните 
участници в международни 
технологични мрежи 

 
 

 Лобиране пред националното 
правителство за публични 
инвестиции в голяма научно-
техническа инфраструктура, 
свързана с регионалните 
предимства  

 Участие в национални 
центрове за 
конкурентоспособност/програ
мни центрове (ограничено 
регионално финансиране)  

 Привличане на ПЧИ за 
наукоемките дружества и 
МНК (инфраструктура, 
работна сила) 

 Научно-технически паркове и 
инкубатори  

 Насърчаване на национални 
схеми за привличане на 
таланти  

 Ваучери за знания  
 Платформи, които да 

определят визии за развитие 
на високотехнологични ниши 

 

Науко- и Стратегия: укрепване на синергията между научно-техническите разработки и производствената дейност 
 



техно-емки 

производстве-

ни региони 

Индустриални 

производстве-

ни региони, 

включително 

вторичните 

центрове в 

наукоемките 

страни 

 Инвестиции в научни или 
технологични ниши, допълващи 
националните научни центрове  

 Инструменти за трансфер на 
технологии (университетски 
центрове за трансфер на 
технологии, технологични 
брокери в изследователските 
центрове)  

 Привличане на таланти (от 
страната и от чужбина), 
изследователски стипендии за 
млади дипломанти  

 Клъстерни политики, свързани с 
инвестиции в научно-техническа 
инфраструктура  

 Центрове за компетентност и 
центрове за 
конкурентоспособност от 
значение за регионалната 
промишленост  

 Предприемачество и подкрепа на 
дружествата със свързани 
дейности (бизнес планове, 
състезания, регионални фондове 
за рисков капитал) 

 Стимули за регионално 
значими обществени 
изследвания  

 Подкрепа на 
предприемачеството (мрежи 
от лица, курсове за обучение, 
брокерство с бизнес ангели, 
специализирани фондове за 
първоначален капитал и др.)  

 Инфраструктура за създаване 
на бизнес (инкубатори) и 
научно-технически паркове  

 Подкрепа за фирмите да 
наемат квалифицирани 
висшисти 

 Подкрепа за регионалните 
участници в международни 
публично-частни партньорства 
в областта на познанието  

 Подкрепа за 
интернационализацията на 
бизнес клъстерите  

 Насърчаване на иновациите в 
сферата на услугите  

 Технологични паркове и 
инкубатори  

 Ваучери за иновации в 
избрани специализации  

 Брандинг в зависимост от 
мястото 

Източник: ОИСР 2011 г. 

 



Таблица 8 – “Подкрепа за социално-икономическата трансформация”: примери за регионални стратегии и 

свързаните с тях набори от политики 

 

 

Вид регион на 

ОИСР според 

икономичес-

кия профил 

Степен на регионалната компетентност за НТИ политика 

Висока Средна 

 

Ниска 

Доставчици на 

средно-

технологично 

производство и 

услуги 

Индустриални 

производствени 

региони с относително 
висок капацитет за 

усвояване на знания 

Стратегия: модернизиране на производствените дейности в посока към ниши с добавена стойност: 

"Иновационна стратегия за екосистемата 

 Подкрепа на връзките между 

науката и индустрията (обмен на 

персонал и схеми за стажове, 

технологични консултантски 

услуги, разпространение на 

технологии)  

 Регионални агенции за насърчаване 

на иновациите, съчетаващи 

трансфера на технологии с други 

услуги  

 Насърчаване на стартиращи 

иновационни фирми (мрежи на 

бизнес ангели, наставнически схеми, 

регионални начинаещи и рискови 

капиталови фондове)  

 Сгъстяване и интернационализация 

на регионалните производствени 

клъстери  

 Регионални обществените поръчки, 

ориентирани към иновациите 

 

 Технологични платформи 

(свързващи техническите 

училища и малки и средни 

предприятия)  

 Центрове за трансфер на 

технологии в съответните 

сектори, съ-финансирани от 

националното правителство  

 Регионална мрежа за 

консултиране, мрежи за 

засилване на синергиите и 

взаимното допълване между 

националните агенции в 

региона и регионалните 

агенции  

 Ваучери за иновации за МСП  

 Подкрепа за наемане на млади 

висшисти във фирмите 

 Концентрация на регионални 

действия в нетъргуваните 

сектори  

 Подкрепа на иновациите в 

услугите или културните 

индустрии  

 Подкрепа за маломащабните 

клъстери с ориентация 

към връзка с глобалните 

мрежи  

 Ваучери за иновации, 

насочени към “начинаещи 

в областта на иновациите” 



Структурна 

инерция или де-

индустриализи-

ращи се региони 

 

Неориентирани към-

науката и техниката 
региони с устойчиви 

капани за развитието 

Стратегия: стимулиране за усвояване на знания и предприемачески динамизъм 

 Местни центрове за знания, клонове 

на националните центрове за знания 

(с фокус върху разпространението)  

 Образование и обучение във 

фирмите  

 Подкрепа за свързване с 

международните производствени 

мрежи  

 Регионални форуми за определяне 

на перспективите за растеж в ниши 

с добавена стойност  

 Насърчаване на иновациите и 

културата за предприемачество  

 Инициативи за управление на 

веригата на доставки за 

намаляване на 

фрагментацията 

 Ориентирани към иновациите 

обществени поръчки  

 Предефиниране на програмите 

за регионални технически 

училища  

 Повишаване на 

осведомеността за 

иновациите, събития за 

насърчаване на 

предприемачеството  

 Развиване на латентното 

търсене за иновации 

(ваучери за иновации, 

настаняването на студенти 

в МСП)  

 Ориентиране на 

политехническите 

центрове към нови 

квалификации  

 Обучение за 

нискоквалифицирани и 

безработни хора  

 Подкрепа за клъстери с 

иновационен потенциал  

 Подкрепа за включването 

на регионите в 

международни 

производствени мрежи 

Източник: ОИСР 2011 г. 

 

 



Таблица 9 – “Догонване”: примери за регионални стратегии и свързаните с тях набори от политики 

Вид регион на 

ОИСР според 

икономичес-

кия профил 

Степен на регионалната компетентност за НТИ политика 

 

 

Висока Средна 

 

Ниска 

Региони с 

интензивен 

първичен сектор  

Селски райони в 

изоставащите страни, 

специализирани в 
първичния сектор 

 

 

Стратегия: повишаване и задържане на човешкия капитал, създаване на критични маси и повишаване на 

качеството на свързаността 

 Регионални агенции за развитие на бизнеса  

 Обучение и курсове за обучение през целия 
живот (публично предлагане, стимули за 
фирмите), програми за обмен на студенти и 
схеми за привличане на таланти 

 Регионални стимули за програми за 
актуализиране на уменията във фирмите  

 Стимули за наемане на квалифициран персонал 
във фирмите  

 Създаване на центрове за знания в 
традиционните области (селско стопанство, 
туризъм ...), клонове на националните 
научноизследователски организации 

 Програми за подкрепа на постепенното 
нарастване на иновациите (иновационен 
посредник, подкрепа за развитие на бизнеса)  

 Свързване на организациите за подкрепа на 
бизнеса (търговски камари и т.н.) с по-широки 
мрежи 

 Финансиране на експериментални иновационни 
проекти в традиционните сектори 

Свързване на регионалните участници в национални и 

международни производствени мрежи 

 

 Програми за подкрепа на иновациите 

(иновационен посредник, подкрепа за 

развитието на бизнеса (клон на националните 

агенции), връзка с търговски и експортни 

агенции  

 Привличане на национални инвестиции в 

професионалното и висшето образование  

 Насърчаване на обучението на национално 

равнище, схеми за учене през целия живот за 

фирми и физически лица  

 Ангажиране на заинтересованите страни от 

региона във външни производствени мрежи  

 Осигуряване на инвестиции в националната 

инфраструктура с цел подобряване на 

свързаността 

 

Източник: ОИСР 2011 г. 







Разработването на РИС3 включва определена степен на поемане на риск, тъй 

като винаги има известна несигурност при избора на приоритети, както по 

отношение на събития, които могат да променят траекторията на растеж на 

региона, така и по отношение на най-добрия начин за изпълнение на действия в 

подкрепа на регионалната интелигентна специализация. Следователно 

експериментирането е оправдано, и дори се препоръчва, за изпитване на нови 

подходи или получаване на повече информация и сигурност относно 

перспективите на избраните приоритети за РИС3. 

Това може да стане под формата на пилотни проекти, които стартират по време 

на процеса на създаване на дизайна на РИС3. Тези пилотни проекти трябва да 

бъдат избрани според два основни критерия: съответствието им с приоритетите 

на РИС3 и очакваните въздействия в краткосрочен или средно-срочен план 

(проектите с по-дългосрочни въздействия са ценни, но не отговарят на 

демонстрационната цел на пилотните проекти). 

Пилотните проекти изпълняват следните функции: 

 Захранват стратегията с нова информация за регионалния иновационен 

потенциал (участват в “предприемаческия процес на откриване”); 

 Осигуряват сигнал, за да се подчертае фактът, че стратегията ще бъде 

конкретно изпълнена и няма да остане само като концепция, а ще 

допринесе за комуникацията на РИС3 като цяло; 

 Изпитване на нови или нетрадиционни подходи за подкрепа на политиката 

в малък мащаб преди евентуалното разширяване, като се ограничава 

рискът. 

 

Пилотните проекти трябва да бъдат наблюдавани и оценявани дори повече от 

конвенционалните проекти и действия, за да се намери решение за 

продължаване или спиране на проекти на основата на надеждни доказателства. 

Стратегиите за излизане от кризата и посредническите ориентири, включващи 

решения за годност/негодност, трябва да бъдат вградени в пилотните проекти. 

Ако такива механизми за обучение са правилно въведени в пилотните проекти, 

те могат да осигурят модел на механизмите за финансиране на основата на 

изпълнението, които са пословично трудни за налагане на съществуващите 

програми или дейности, поддържани с течение на времето, без осигуряването на 

такъв модел. 

 

 

 



Стъпка 6 - Интегриране на механизмите за мониторинг и оценка 

 

 

Мониторинг и оценка 

 

Създаването на показатели за мониторинг и планирането на оценките са важни 

елементи на процеса на създаване на дизайна на РИС3 както на равнището на 

стратегията, така и на различните компоненти на плана за действие. 

Стратегиите за интелигентна специализация се надграждат върху различни 

компоненти, насочени към една или няколко общи цели. Системата за 

мониторинг на тези стратегии може да включва три вида показатели: 

 Контекстуални показатели, оценяващи региона в сравнение със средната 

оценка за неговата държава-членка или други подобни региони. Тези 

показатели обикновено са свързани с общите цели на стратегията; 

 Показатели за резултат, избрани за всеки компонент на стратегията, 

допринасящи за общите стратегически цели, например важни действия, 

финансирани от структурните фондове. Тези показатели позволяват да се 

провери дали тези действия са успешни или не, т.е. дали те водят към 

очакваната промяна, за която цел са били създадени. 

 Междинни показатели за измерване на напредъка на предприетите 

действията с цел да се постигнат очакваните резултати. 

 

Мониторингът се различава от оценката в два основни аспекта. Мониторингът 

има за цел да провери дали дейностите са планирани, дали средствата се 

използват правилно и се изразходват за постигане на планираните междинни 

резултати, и дали показателите за резултатите се развиват в желаната посока. 

Оценката има за цел да оцени ефекта от предприетите действия (т.е. техния 

принос към наблюдаваните промени, измерен чрез показателите за резултатите) 

и да разбере защо и как се постигат ефектите. Тя също трябва да вземе предвид 

непредвидените резултати и да анализира механизмите, които водят до 

резултатите. 

Мониторингът обикновено се извършва от участниците, които са отговорни за 

изпълнението, докато оценката трябва да се извършва от независими експерти, 

ръководени отблизо от лицата, отговорни за политиката. Мониторингът и 

оценката взаимно се допълват. Мониторингът предоставя част от емпиричната 

база за оценка, а оценката може да повиши необходимостта от по-добри 

показатели за мониторинг (за улавяне на нови елементи, например дълбочината 

на партньорствата, които участват в колективните действия). 



 

Мониторингът и оценката трябва да бъдат скрепени в ясна интервенционна 

логика: стратегията и всеки от съставните й елементи трябва ясно да обяснят 

каква е желаната промяна, и как очакваните междинни резултати ще доведат до 

желаните резултати. Често срещан проблем при оценката се появява, когато 

стратегиите и програмите са създадени без ясно изявление относно планираните 

резултати и лежащата в основата им интервенционна логика. 

Целите за показателите за резултатите (за краткосрочните или средно-

срочните/дългосрочните резултати) трябва да бъдат включени във всяко 

действие и в стратегията като цяло от самото начало. Тези цели могат да бъдат 

количествени или качествени, но трябва да бъдат ясни. Тъй като измерват 

промяна, тези показатели трябва да имат също и изходно ниво (ситуацията 

преди началото на действието). Разсъжденията относно изходните нива и как 

действията ще променят тяхната стойността е важен елемент за определяне на 

здрава интервенционна логика. 

Няма нито един стандартизиран подход за разработване на система за 

мониторинг и оценка за РИС3, тъй като такъв подход трябва да бъде адаптиран 

към един определен регион. Като цяло, показателите за резултатите за РИС3 

трябва да измерват промяната или развитието на регионалната 

производствената структура към дейности, които а) са конкурентоспособни в 

глобален мащаб и б) имат по-голям потенциал за добавена стойност. Когато 

резултатите са дългосрочни, програмистът може да използва междинни 

показатели за резултатите за измерване на напредъка към постигането на целта. 

Например, за програма за подкрепа на изследователските дейности може да се 

използва броят на патентите като междинен показател, макар целта на 

програмата да е, например, да се увеличи производството на иновационни 

продукти. 

Тези показатели трябва да бъдат свързани с дейностите по програмата. 

Източниците за изходното им ниво и постигнатата стойност могат да бъдат 

системата за мониторинг, официалните бази данни, специалните проучвания, 

партньорските проверки, и по-рядко, регионалните или националните 

статистически данни. Ако програмистите използват последните, те трябва да са 

наясно, че тези статистически данни включват също и небенефициентите и са 

повлияни от фактори, различни от програмата. По същия начин, стойността на 

показателите за резултатите може да бъде повлияна от други фактори, като 

например развитие в икономическия контекст, особено в случаите, когато 

показателят не е достатъчно близо до политиката. Във всички случаи, следва да 

се планира оценка на въздействието, за да се направи оценка на действителния 

принос на подпомаганите действия за промяната в статистическите данни или 

стойността на показателя. 



Постиженията и резултатите трябва да бъдат идентифицирани и оценени в 

съответствие с целите на програмата. Според логиката на интервенцията 

резултатите могат да бъдат краткосрочни и средно-срочни/дългосрочни (виж 

Таблица 10 по-долу). 

 

Таблица 10 - Примери за целите на програмата, крайните продукти и 

очакваните резултати, както и възможните свързани с тях показатели
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Цели Очаквани резултати 

Програмни цели Междинни продукти Краткосрочни 

резултати 

Средно-

срочни/дългосрочни 

резултати 
Повишаване на осведомеността 

за набор от нови технологии 

Информационна кампания, 

посещения на изложения, 

консултантски услуги 

Внедряване на 

технологии 

Подобряване на бизнес резултатите, 

непрекъсната информираност и 

внедряване на свързани технологии 

Подобряване на базисните 

умения на набор от индустрии 

Сесии за обучение, обмен на 

персонал 

Подобряване на 

техническите 

компетенции на 

персонала, повишаване 

на ефективността на 

вътрешната 

научнотехническа и 

развойна дейност 

Подобряване на резултатите в 

областта на иновациите, повишаване 

на капацитета за усвояване на 

технологиите 

Увеличаване на връзките между 

науката и индустрията 

Командироване на студенти, 

проекти за сътрудничество 

или мрежи между 

академичната общност и 

индустрията 

Подобряване на 

уменията, техническата 

компетентност и базата 

от знания, промяна в 

поведението, увеличаване 

на прототипите 

Нови продукти и услуги, базирани на 

иновациите, повишаване на 

качеството на продукцията 

Нарастване на 

научноизследователската 

дейност в даден регион 

Субсидии за научни 

изследвания за предприятия 

или 

университети/изследовател-

ски центрове 

Нарастване на разходите 

за научни изследвания 

във фирмите, 

увеличаване на патентите 

или публикациите 

Подобряване на резултатите в 

областта на иновациите, подобряване 

на репутацията 

Стимулиране на стартирането на 

нови компании, основани на 

технологии 

Финанси и информация за 

бъдещи предприемачи, 

инкубация 

Създаване на нови хай-

тек компании 

Дългосрочен растеж и устойчиво 

развитие на нови 

високотехнологични индустриални 

сектори 

Възможни показатели (1) Брой на посещенията, 

командировките, проектите, 

създадените начинаещи 

компании и размер на 

финансирането на бъдещите 

предприемачи, и др. 

Брой на новите 

предприятия, създадени в 

региона, брой на 

предприятията, които са 

внедрили нова 

технология, брой на 

персонала, който 

докладва нови работни 

поведения, и т.н. 

Повишаване на степента на 

производителност на регионалните 

малки и средни предприятия, 

увеличаване на дела на оборота на 

базата на иновациите, увеличаване 

на дела на износа, нови продукти на 

пазара, нарастване на заетостта в 

секторите с интензивно използване 

на знанията, разходи за 

научнотехническа и развойна 

дейност на работник и др. 

(1) Показателите следва да бъдат избрани така, че да отразяват целите на програмата и интервенционната 

логика. 
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 За допълнителни насоки, моля погледнете на уеб страницата на Inforegio: 

- Мониторинг и оценка на европейската Кохезионна политика - ЕФРР и Кохезионния фонд, Концепции и 

препоръки, Ръководство. 

- Оценка на иновационните дейности: Ръководство за методите и практиките 

http://ec.europa.eu/regional_policy/information/evaluations/index_en.cfm#2 



 

Партньорска проверка на РИС3 

 

Много региони в ЕС разработват и прилагат иновационни стратегии през 

последните десетилетия. Тези региони трябва да бъдат в състояние да 

преразгледат своите стратегии и да включат в тях полезни елементи, 

предложени от концепцията за интелигентната специализация. Други региони в 

ЕС имат само много кратък опит (ако евентуално имат такъв) в разработването 

на регионални иновационни стратегии и трябва да изготвят свой собствен РИС3 

от нулата. 

Следните въпроси обхващат основните характеристики, които тези стратегии 

следва да съдържат (виж Приложение III за повече информация): 

 

1. Стратегията основава ли се на съответстващо участие на 

заинтересованите страни? Как тя поддържа предприемаческия процес 

на откриване за изпитване на евентуални нови области? 

2. Стратегията основава ли се на доказателства? Как са били 

идентифицирани силните области и бъдещата дейност? 

3. Определя ли стратегията приоритети за развитие, основани на 

иновациите и знанието? Как са определени потенциалните области на 

бъдещата дейност? Как тя подпомага модернизацията на 

съществуващите дейности? 

4. Стратегията определя ли подходящи действия? Колко добър е наборът 

от политики? 

5. Насочена ли е стратегията навън и как тя насърчава критичната 

маса/потенциала? 

6. Стратегията създава ли синергия между различните политики и 

източници на финансиране? Как тя привежда в съответствие/изравнява 

европейските/националните/регионалните политики в подкрепа на 

повишаване на нивото в установените области на настоящите и 

потенциалните бъдещи силни страни? 

7. Поставя ли стратегията постижими цели, измерва ли напредъка? Как тя 

подкрепя процеса на обучение и адаптация в областта на политиката? 

Формулирането и прилагането на национална/регионална стратегия за научни 

изследвания и иновации за интелигентна специализация е един непрекъснат 

процес. Тъй като икономическите обстоятелства бързо се развиват вътре и извън 

региона, необходимо е редовно да се адаптира и актуализира РИС3. Този 

елемент затваря цикъла на разработване на политики чрез използването на 



информация и идеи, събрани по време на изпълнението на стратегията, пилотни 

проекти и други учебни дейности (вътре и извън региона), нови събития, които 

са настъпили след официалното приемане на РИС3 и чрез включването на 

всичко това в новата версия на РИС3. Предизвикателството, свързано с тази 

стъпка, е да се осигури достатъчно стабилност за процеса на приоритизиране, 

като същевременно се позволява адаптивност. 

 

 

 

 



Каре 6 – Отличителни черти на интелигентната специализация за 

(партньорска) проверка и актуализиране на РИС3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базиране на мястото 

 

Концепцията на интелигентна специализация подчертава необходимостта да се развиват и 

прилагат иновационни стратегии, които надлежно вземат предвид регионалните 

характеристики, като икономическа структура, съществуващи зони за високи постижения, 

клъстери, традиции, компетенции за научноизследователска и развойна дейност, наличие на 

научноизследователски институции, разширяване на транс-регионалната и международната 

мрежа за научнотехническо сътрудничество. Поради тази причина основните аспекти, 

свързани с текущата и прогнозната структура на регионалната икономика, трябва да се 

изследват в предварителната фаза на самооценка и след това да получат достатъчно 

внимание. Допълнителните елементи, представляващи интерес с оглед на РИС3, са 

разпределението по размер и иновационността на фирмите в регионалната икономика, като 

например делът на малките иновационни фирми или на големите фирми, ориентирани към 

научноизследователска и развойна дейност. Внимание трябва да се обърне и на ширината и 

силата на промишлената база, като се разкрият специфичните рискови фактори, като 

например наличието на редица индустрии, нуждаещи се от модернизация, или зависимостта 

на регионалната икономика от ограничен брой индустрии. 

 

Постигане на критична маса 

Интелигентната специализация включва правенето на избори, водещи до определяне на 

приоритетите, и насочването на ресурсите към инвестиции с потенциално голямо въздействие 

върху регионалната икономика. Отличителните елементи, които могат да ръководят прегледа, 

мониторинга и оценката за РИС3, следователно трябва да включват наличието на ясно 

определени приоритети за регионална политика в областта на иновациите. Европейските 

измерения следва също да се включат в РИС3 от самото начало. При определяне на 

регионалните приоритети трябва да бъдат взети под внимание приоритетите на ниво ЕС. Тези 

политики и инструменти за финансиране, които са насочени към конкретна тема, основно 

трябва да се стремят към едно от обществените предизвикателства (изменението на климата, 

застаряването на населението ...) 

 

Въвеждане на предприемаческия процес на откриване 

 

Съществуването на предприемаческия процес на откриване на нови домейни за 

специализация е основен принцип на концепцията за интелигентна специализация. 

Независимо от това, преминаването към практическото му използване се оказва доста трудно, 

заради липсата на лесно наблюдаеми характеристики и показатели, свързани с него. За целите 

на партньорската проверка и мониторинга трябва да се вземе предвид, че дадена регионална 

иновационна стратегия може да включва няколко форми на иновации (включително 

нетехнологични иновации, иновационни услуги и социални иновации). Особено внимание 

трябва следователно да бъде посветено на редовното проучване и разглеждане на 

появяващите се възможности. Ако се установи, че такъв процес на откриване липсва или е 

недостатъчен, трябва да бъдат идентифицирани факторите, които биха могли да доведат до 

създаването му. Накрая, съществуването на политики и инструменти, които да 

благоприятстват разпространението на създадените иновации, може да допринесе за 

създаването на оживена, предприемаческа иновационна система. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ориентиране навън 

 

Външната ориентация на процеса не е просто отразена в международния характер на процеса 

на партньорската проверка. Външната ориентация също така означава и постоянно 

сравняване на позицията на региона с настоящи и потенциални конкуренти в страната, в 

други държави-членки на ЕС и дори извън него. Тази по-широка перспектива трябва да бъде 

включена в партньорската проверка, мониторинга и оценката на РИС3 и неговите резултати. 

Това означава, например, проверка дали са били оценявани и дали редовно се оценяват 

пазарните възможности и сравнителните предимства на региона по отношение на останалите 

региони в ЕС и извън ЕС. Също така трябва да се установи дали са направени достатъчно 

усилия, за да се избегне копирането и да се подобри взаимодействието с проекти, които са в 

процес на изпълнение в други региони на ЕС. Схемите за подпомагане трябва да бъдат 

подложени на сравнение и бенчмаркинг в международен план. Накрая трябва да се провери 

наличието на съответните ограничения на свободното движение на знанията и свързаните с 

тях елементи: международните партньорства в областта на научноизследователската и 

развойна дейност и иновациите трябва да бъдат в състояние да работят без административни 

пречки, и да се улеснява трансграничната мобилност на персонала, ангажиран с научни 

изследвания и иновации. 

 

Ориентиране към бъдещето 

 

Ориентацията на един процес към бъдещето не включва опити да се правят залози за 

следващата “гореща” технология. Вместо това става въпрос за включване в стратегията на 

факта, че това, което изглежда фиксирано и добре установено в краткосрочен план може да се 

развие бързо, понякога в неочаквани посоки. Това предполага обсъждането на сценарии за 

възможното развитие на регионалната конкурентна позиция по отношение на други региони в 

страната, в други държави-членки на ЕС и дори извън него. Тази дългосрочна перспектива 

трябва да бъде включена в партньорската проверка, мониторинга и оценката на РИС3 и 

неговите резултати. Това означава, например, проверка дали са били оценявани и дали се 

оценяват редовно уязвимостта и капацитетът за адаптиране на регионалната иновационна 

система. Трябва да се въведат механизми за откриване на дейностите, изправени пред 

нарастваща конкуренция, и да им се отдели специално внимание чрез оценка на 

възможностите за “модернизация” и “смяна на инструментите” на съществуващите сектори. 

На последно място, трябва да бъде инспектирано наличието на съответните ограничения за 

преразпределението на физическия, човешкия и интелектуалния капитал: мобилността на 

ресурсите от западащите видове дейности, фирми и сектори към разширяващите се такива 

следва да бъде улеснена. 



ПРИЛОЖЕНИЕ II: ПРЕДОСТАВЯЩИ 

ИНСТРУМЕНТИ И ХОРИЗОНТАЛНИ ПОДХОДИ 

 

 

Разработената в предишните части на това ръководство концепция за РИС3 се 

основава на политическа и икономическа обосновка. Прилагането на 

концепцията изисква набор от доставящи инструменти (описани в Стъпка 5) и 

хоризонтални подходи. Те са представени тук въз основа на типологията, която 

се опитва да групира типични проекти, които се финансират или ще се 

финансират от Европейския фонд за регионално развитие, и други структурни 

фондове. Те обхващат широк кръг от области на действие, като: 

 Клъстери, 

 Благоприятна за иновациите бизнес среда за МСП, 

 Изследователски инфраструктури, центрове за квалификация и научни 

паркове, 

 Сътрудничество между университети и предприятия, 

 Програма в областта на цифровите технологии, 

 Главните базови технологии, 

 Културните и творческите индустрии, 

 Интернационализация, 

 Инструменти за финансов инженеринг, 

 Иновационни обществени поръчки, 

 “Зелен” растеж, 

 Социални иновации. 

 

Това не е нещо ново за политиките на ЕС. Всъщност, в продължение на много 

години Европейската комисия разработва схеми, разпоредби, анализи и 

финансирани инициативи по всички теми, изброени по-горе. 

С цел да се помогне на регионалните заинтересовани страни да усвоят 

критичните уроци и знания за предоставящите инструменти, тук е представено 

резюме за опита на служителите на ЕС в управлението на тези инструменти в 

стандартизирана форма, т.е. защо се възприемат като важни за икономическия 

растеж, какви са предизвикателствата и бариерите, как следващият програмен 

период ще продължи да ги подкрепя и къде може да се получи по-подробна 

информация за всеки от тях. 



Следващите страници трябва да бъдат разглеждани като “клони” на “ствола”, 

наречен интелигентна специализация, който се представлява от настоящото 

ръководство. “Стволът” храни и поддържа “клоните”, но последните са 

самостоятелни елементи на целия политически масив от инструменти, 

предоставени на политиците, които в крайна сметка могат да ги комбинират, 

следвайки стратегическата си визия и изграждайки свой собствен набор от 

политики, за да отговорят на техните нужди и очаквания. Корените са няколко 

икономически школи, които предоставят икономическата и политическата 

обосновка за тази концепция. 

Клоните трябва да бъдат подкрепени от “фамилия” наръчници по всяка тема, 

които са на разположение или се разработват, и са с номерация на всяка 

страница. 

На Фигура 7 е даден синтетичен изглед на взаимодействията между “ствола” и 

“клоните” в цялата политика, свързана с интелигентната специализация, 

концептуалните и методологическите въпроси, представени във въведението. 

 

Фигура 7 – Структурата “ствол и клони” 

 
Интернационализация 

Предприемачество и инкубация 
Инструменти за 
осъществяване 
на политики 

Свързване на университети 
Клъстери 

Социална иновация 
Културни и творчески индустрии 

Зелен производствен процес 
Операции без отделяне 
на допълнителен СО
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Зелен растеж 
Програма за цифрови технологии 

Финансов инженеринг 
Изследователски инфраструктури 

Умения 
Главни базови технологии 

Подкрепа за МСП 
Иновационен производствен процес 

 
Обосновка на политиката РЪКОВОДСТВО за   
за методологическа  интелигентна 
подкрепа    специализация 

Регламенти за въглерода 2013-2020 

(COM) “Приносът на регионалната политика за интелигентен растеж” 

(COM) “Приносът на регионалната политика за устойчив растеж” 

Водеща инициатива на Съюза за иновации 
 
 

Инструмент за самооценка на 

“Съюза за иновации”  

Регионален Иновационен 

Монитор 

ОИСР 2011 г. “Регионите и 
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РИС Ръководство на 

Ирландската национална банка 

Директория “No-Nonsence”, за 

изграждане на S3 

Diagnostic Systèmes 

d’Innovation (Praguer) 



 

 
Политическо експериментиране 
RIS-RITTs 1994-2004 

Икономическа 

обосновка 
“Знания за растеж”   Конкурентно предимство – M.Porter 

Оценка на FWP Иновационни системи  Еволюционна икономика Индустриални зони 

Ендогенен растеж “Иновационни среди” Икономическа география 

 

Клъстери и интелигентна специализация 

 

Защо клъстерите трябва да са част от интелигентната специализация? 

 

Благодарение на присъщата им способност да подкрепят сътрудничеството 

между различните участници в областта на иновациите в региона, клъстерите са 

мощни инструменти за насърчаване на конкурентоспособността на 

промишлеността, иновациите и регионалното развитие. Понастоящем те се 

използват от политиците по цял свят като градивни елементи за прилагането на 

различни политики като например научни изследвания и иновации, промишлени 

и регионални политики. 

Интелигентната специализация изисква регионалните власти да имат ясна визия 

и ангажираност, и в същото време да разполагат с хора, които ще поемат и 

реализират такива стратегии на място. Клъстерите предлагат огромен потенциал 

за прилагане на стратегии за интелигентна специализация чрез предоставяне и 

мобилизиране на необходимите ресурси за тази цел. Техните знания, мрежи и 

динамика са правилните съставки, налични на местно равнище, които 

позволяват на регионите да създават повече стойност, да достигат високи нива 

на постижения и да преуспяват в глобалната икономика. 

Клъстерите могат да се използват както във фазата на проектиране, така и на 

изпълнение на стратегиите за интелигентна специализация. Във фазата на 

изготвяне на дизайна те могат да се използват за идентифициране на силните 

страни на индустриите и активите в региона, да допринесат за определянето на 

стратегическите приоритети и вземането на правилните политически решения. 

За тази цел, клъстерното картографиране и бенчмаркинг са ценни инструменти, 

които могат да бъдат използвани за определяне на регионалните модели на 

специализация и сравняване на икономическите дейности, включително и в 

земеделието, както и силните страни по отношение на други региони в ЕС. 

В етапа на изпълнение, клъстерите могат да бъдат използвани като ефективни 

платформи, които могат да се фокусират върху и бързо да допринесат за 

постигане на целите на интелигентната специализация. По-специално, чрез 



насърчаване на между-секторното сътрудничество, клъстерите могат да 

допринесат за изпълнение на тематично-базирани стратегии, насочени към 

посрещане на новите предизвикателства пред обществото, както и създаване на 

нови конкурентни предимства в региона. 

 

Бариери и предизвикателства 

 

Използването на клъстерите за целите на интелигентната специализация може 

да означава приемане на важни политически решения по отношение на 

развитието на нови клъстерни инициативи или използването на съществуващи 

такива. Нови клъстерни инициативи може да се стартират при условие, че те са 

от решаващо значение за изпълнението на визията на регионалните власти и 

поради това ще бъдат силно подкрепяни в бъдеще. В противен случай трябва да 

се избягват нови клъстерни инициативи. Фрагментирането и разпространението 

на клъстерни инициативи често води до разпиляване на силите и финансовите 

ресурси, както и до намаляване на сътрудничеството и взаимодействието между 

тях. 

Политиците могат да рационализират съществуващите клъстерни инициативи 

по отношение на целите и задачите на интелигентната специализация. 

Успоредно с това, следва да бъдат засилени връзките между различните 

инициативи, за да се даде възможност на клъстерите да станат по-малко уязвими 

от бъдещите промени на пазара и да бъдат по-добре подготвени за оформянето 

на нови пазари. Подкрепата на такива кръстосани връзки често изисква нов 

начин на мислене и смели политически решения, които в някои региони 

понякога не са лесна задача. 

Идентифицирането на силните страни на регионите не е тривиална задача и 

изисква надеждни исторически статистически данни и по-задълбочен анализ. 

Клъстерното картографиране и бенчмаркинг са мощни инструменти за 

стартиране на оценката на регионалните модели за специализация и за 

сравняване на статистическите заключения между регионите. Европейската 

клъстерна обсерватория
39

 може да бъде полезна за определяне на регионалните 

компетенции и осигуряване на възможности за бенчмаркинг в рамките на ЕС. 

Следва да се подчертае, че статистическите данни на същото ниво на детайлност 

не са винаги на разположение в целия ЕС и следователно трябва да бъдат 

направени допълнителни усилия от някои региони, за да се допълнят 

съществуващите набори от данни с по-подробна количествена и качествена 

информация. 

Освен това, стратегиите за интелигентна специализация трябва да разгледат 

оптималните специфични рамкови условия за отделните клъстери, като 
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например достъп до изследвания и съоръжения за изпитване, образователни 

въпроси и развитие на умения, сътрудничество с местните инкубатори и 

ефективно управление на клъстери, които взети заедно, ще позволят на 

клъстерите да оползотворят напълно потенциала си в контекста на 

интелигентната специализация. 

 

Как да се действа? 

Следният списък от действия описва 3x3 подход към начина на използване на 

клъстерите за разработването и прилагането на стратегии за интелигентна 

специализация. Въпреки че не е изчерпателен, той представлява отправна точка 

и може да бъде завършен и персонализиран според особеностите, опита и 

приоритетите на всеки регион. 

 

Използване на клъстерно картографиране за определяне на регионалните 

компетенции и активи: 

 

 Идентифициране на моделите за специализация в региона чрез анализ на 

клъстерното картографиране, по-специално чрез използването на 

инструмента на Европейската клъстерна обсерватория
40

; 

 Извършване на дейности за бенчмаркинг, за да се разбере по-добре 

позицията на региона в даден сектор в сравнение с други региони на ЕС. 

Инструментът на Европейската клъстерна обсерватория предлага такива 

възможности за бенчмаркинг; 

 Събиране, ако е необходимо, на по-подробни статистически данни и 

извършване на качествени проучвания за по-добро разбиране на 

динамиката на регионалните клъстери, които да бъдат използвани за 

прилагане на стратегии за интелигентна специализация. 

 

Подкрепа на клъстерите за постигане на целите на интелигентната 

специализация: 

 

 Стартиране, при необходимост, на нови клъстерни инициативи или 

укрепване на съществуващите такива, както и осигуряване на подходящи 

бюджетни средства чрез рационализиране на регионалната, националната 

и европейската финансова подкрепа, включително на Европейския фонд 
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 Европейската клъстерна обсерватория предоставя уникална методология за картографиране на клъстери и 
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за регионално развитие, фондовете за научни изследвания и иновации 

(Седма рамкова програма и бъдещия “Хоризонт 2020”), Фонда за развитие 

на селските райони (ЕЗФРСР) и възможностите за финансиране, 

предвидени в рамките на Общностите за знание и иновации на 

Европейския институт за иновации и технологии; 

 Подкрепа на съществуващите клъстери, за да работят в по-тясно 

сътрудничество с научноизследователските инфраструктури, 

инкубаторите
41

 и научните паркове, и други институции на знанието, 

както и интегриране на големи демонстратори с цел популяризиране на 

главните базови технологии и по-активно включване на потребителските 

общности; 

 Насърчаване на високите постижения в управлението на клъстери с 

помощта на Европейската инициатива за високи клъстерни постижения
42

 

за създаване на компетентни клъстери, които са в състояние да поддържат 

регионалния растеж в дългосрочен план. 

 

Укрепване на местното и международно сътрудничество между клъстерите, 

по-специално за решаване на въпросите на развиващите се индустрии: 

 

 Оптимизиране на ресурсите за финансиране за подкрепа на съвместни 

проекти между клъстери, работещи в различни индустрии, с оглед 

създаване на нови конкурентни предимства съгласно стратегията за 

интелигентна специализация; 

 Идентифициране и създаване на оптимални условия, специфични за 

отделните клъстери, за да се улесни създаването на нови индустрии чрез 

клъстери в контекста на стратегията за интелигентна специализация; 

 Насърчаване на интернационализацията, включително транс-

националното сътрудничество, по-специално чрез използване на 

Европейската платформа за клъстерно сътрудничество.
43
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Благоприятна за иновациите бизнес среда за МСП 

 

Защо благоприятната за иновации бизнес среда трябва да бъде част от 

интелигентната специализация? 

 

МСП са в центъра на създаването на работни места и растеж на регионално 

ниво. Освен това, МСП са ключови играчи при въвеждането на нови 

продукти/услуги на пазара и предлагането на иновационни решения на големите 

предизвикателства. Предприемачеството е необходимо, за да се гарантира, че 

иновационните идеи се превръщат в устойчив растеж и качествени работни 

места. 

Поради това е важно да се предостави на регионално ниво правилната 

комбинация от финансова и нефинансова подкрепа за подпомагане на 

предприемачите при създаването на нови фирми, а съществуващите 

предприятия да бъдат обновени и развити. Подкрепата трябва да се стреми към 

увеличаване на капацитета за иновации на МСП, като им дава възможност да 

развиват, да имат достъп и да усвояват нови знания и по този начин да растат и 

да се конкурират на все по-глобализиращите се пазари. 

Регионалните политици трябва също така да разбират различните форми на 

иновациите, като например нетехнологични услуги, между-секторна 

технологична интеграция, системни и бизнес модели за иновации, който днес са 

не по-малко важни от технологичния иновационен пробив за МСП. За 

регионалните власти е от значение да адаптират своите оферти за услуги за 

подкрепа към потребностите на различните видове предприятия: 

производствени, ориентирани към услугите, хай-тек или социални. В този 

контекст анализът и бенчмаркингът на регионалните политики могат да бъдат 

важна отправна точка за развитието на регионални стратегии.
44

 

МСП, и особено микропредприятията, са силно зависими от тяхната регионална 

среда, в която близостта играе ключова роля за иновациите, по-специално по 

отношение на разпространението и усвояването на подразбиращите се знания. 

МСП се нуждаят от подкрепа на политиката при използването на необходимите 

външни ресурси, главно достъп до знанията под формата на съвети чрез услуги 

за подпомагане на иновациите и специализирани консултации, технологии или 

квалифициран човешки капитал, за да се изправят пред новите форми на 

конкуренция, които се развиват в световната икономика. МСП по този начин са 

в основата на Кохезионната политиката. 

За периода 2007-2013 г. Стратегическите насоки на Общността за сближаване 

подчертават ключовата роля на малките и средни предприятия, особено когато 
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става въпрос за увеличаване и подобряване на инвестициите им в 

научноизследователска и развойна дейност, улесняване на иновациите и 

насърчаване на предприемачеството. Кохезионната политика всъщност 

осигурява най-голямата финансова подкрепа от Общността за МСП чрез 

инструментите на финансовия инженеринг като JEREMIE.
45

 За периода 2014-

2020 г. Комисията предложи още по-силен акцент върху повишаването на 

конкурентоспособността на МСП в контекста на Кохезионната политика. 

Освен това, подкрепата от Кохезионната политика често осигурява 

първоначалната платформа за увеличаване броя на МСП с достъп до Седмата 

рамкова програма или Рамковата програма за конкурентоспособност и 

иновации, и наистина ще продължат да го прави и за бъдещите наследници на 

тези програми. 

 

Бариери и предизвикателства 

 

Повечето МСП са изправени пред проблеми, като например достъп до 

финансиране, обхващане на целия жизнен цикъл от идеята до пазара, намиране 

на първите клиенти на националните или международните пазари, както и 

достъп до рисков капитал. 

Всички тези пречки могат да бъдат преодолени, ако регионалните власти са в 

състояние да осигурят интегриран подход за решаване на нуждите на МСП, 

който обхваща всички етапи на създаването и развитието на предприятията, 

както и връзка към европейските дейности в подкрепа на малките и средни 

предприятия при създаването или присъединяването към трансграничните 

мрежи за обмен на знания и сътрудничество и при реализирането на 

европейските научноизследователски и иновационни проекти. 

ЕС предоставя финансиране за малките фирми в различни форми: безвъзмездна 

финансова помощ, заеми, а в някои случаи - гаранции. В допълнение, ЕС 

финансира конкретни проекти. Европейският Портал за малкия и среден бизнес 

осигурява информация за възможностите за финансиране на МСП.
46

 

 

Как да се действа? 

Държавите-членки са поели ангажимент за прилагане на Акт за малкия бизнес 

(Small Business Act (SBA)) за Европа, който е рамка за изграждане на по-

благоприятна бизнес среда в Европа. Регионалните власти трябва да се 

съсредоточат върху съдържанието на SBA и да гарантират прилагането му и на 

регионално ниво. SBA се основава на десет принципа, насочени към 

                                                 
45

 http://www.eif.org/what_we_do/jeremie/index.htm 
46

 http://ec.europa.eu/small-business/funding-partners-public/finance/index_en.htm 



преодоляване на пречките, които възпрепятстват потенциала на МСП за растеж 

и създаване на работни места. 

 

Освен това, политиките и инструментите на ЕС предоставят подкрепа за: 

 

 предприемаческия дух и създаването и развитието на предприятията; 

 увеличаването на подкрепата за иновации за съществуващите МСП; 

 изграждането на капацитет в иновационните агенции и МСП чрез 

разпространение на информация за нови инструменти за подкрепа на 

иновациите в МСП или за изпитване на нови начини за достъп до услуги 

за поддръжка с висока добавена стойност: ваучери, иновационни форми 

на обществени поръчки, пазарно приложение, доказване на концепцията, 

водещи пазари,
47

 главните базови технологии (ГБТ), а също и 

инициативите Europe Innova
48

 и ProInno Europe
49

; 

 научноизследователската и развойна дейност на МСП
50

; 

 улесняването на достъпа до рисков капитал; 

 подобряването на уменията; 

 предоставянето на пазарни възможности чрез проекти за пазарно 

приложение, за които малките и средни предприятия представляват 

основната целева група; 

 веригата на добавената стойност в областта на информационните и 

комуникационните технологии (ИКТ), Хелп деск за правата върху 

интелектуалната собственост, Портал за интелектуалната собственост, 

Хелп деск на Китай за подпомагане на МСП в областта на правата върху 

интелектуалната собственост; 

 “Еразъм” за млади предприемачи; 

 действията за електронни умения; 

 действията, свързани с веригата на стойността в областта на ИКТ; 

 свързването на МСП чрез Мрежата на европейските предприятия и по-

специално чрез посреднически прояви, платформи, механизми за 

провеждане на проучвания, информация за вътрешния пазар и др. 
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Силно се насърчава участието на МСП в 7-та рамкова програма за научни 

изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности: предимно 

МСП, извършващи научни изследвания, са разгледани в 10 теми на програма 

“Сътрудничество” с бюджетната цел от 15% за малки и средни предприятия, 

еквивалентна на приблизително 5 милиарда евро. МСП и асоциации на МСП, 

които се нуждаят от аутсорсинг на научните изследвания на доставчици на 

изследвания, се подкрепят чрез програмата “Научни изследвания в полза на 

МСП” в направление “Капацитети” с общ бюджет от 1,3 милиарда евро. 

Партньорствата между индустрията и академичната общност в програма “Хора” 

насърчават сътрудничеството между академичната общност и индустрията, 

включително МСП, чрез командироване на персонал и временен хостинг на 

опитни изследователи. 

Последните покани за представяне на предложения в рамките на Седма рамкова 

програма ще бъдат публикувани през лятото на 2012 г. В предстоящата 

Рамковата програма за научни изследвания и иновации “Хоризонт 2020” (2013-

2020 г.) ще има специална стратегия за МСП, която ще обхваща целия 

иновационен цикъл. Тя ще се занимае със силно иновационните МСП, 

показващи силна амбиция да се развиват, да растат и да се 

интернационализират, независимо от това дали те са високотехнологични и 

ориентирани към научните изследвания или неизвършващи научни изследвания 

социални фирми или фирми за услуги. 

Регионалните организации могат да стимулират участието на регионалните 

участници в Седма рамкова програма и “Хоризонт 2020” и да засилят влиянието 

на тяхното участие чрез следните дейности: 

 повишаване на осведомеността, информация и съвети за достъп до Седма 

рамкова програма и нейния наследник, 

 създаване на секторни или между-секторни групи по интереси, 

 насърчаване на местното сътрудничество между академичните среди и 

промишлеността и свързването им в трансгранична мрежа, 

 помощ за търсене на международни партньори, 

 безвъзмездна финансова помощ за проучване на приложимостта и 

утвърждаването на проектни идеи, 

 предоставяне на обучение за потенциални мениджъри на проекти, 

 предоставяне на наставничество и инструктиране на партньори по проекти 

на ЕС (от началната фаза, през изпълнението и управлението, до пазарната 

реализация на резултатите от проекта) като част от регионалните услуги за 

подкрепа на иновациите, 



 използване на инструменти за финансов инженеринг за насърчаване на 

пазарната реализация на обещаващите резултати от научните изследвания 

и иновациите в ЕС от регионалните участници, 

 подкрепата на ERA-Nets
51

 с участието на регионалните партньори може да 

бъде интересно средство за обучение за тях. 

 

Полезни връзки и допълнителна информация 

 

 Европейска мрежа за предприятия
52

; 

 Спомагателни услуги, основани на пряка персонализирана помощ: 

 

O Хелп дескът за правата върху интелектуалната собственост 

предоставя информация по въпросите на интелектуалната 

собственост, свързани със Седма рамкова програма
53

;  

O Центровете за бизнес иновации (BIC) предоставят свързани с 

иновациите бизнес услуги на търговска основа; 

O Хелп дескът на Китай за подпомагане на МСП в областта на правата 

върху интелектуалната собственост предоставя безплатна 

информация, съвети от първа линия и подкрепа за обучение на 

европейските МСП за защита и прилагане на техните права върху 

интелектуалната собственост в Китай.
54

 

 ГБТ
55

; 

 МСП TechWeb, предоставяща целенасочена и редовно актуализирана 

информация за дейностите на ЕС в областта на научните изследвания и 

иновациите за МСП
56

; 

 Портал на участниците, съдържащ информация относно поканите за 

представяне на предложения по Седма рамкова програма и предоставящ 

входна точка за електронно администриране на финансираните от ЕС 

научноизследователски и иновационни проекти
57

; 

 Национални точки за контакт за МСП
58

; 
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 Проектът “Rapport”, финансиран по Седма рамкова програма, който има за 

цел да разработи справочник на добрите практики за укрепване на обмена 

и трансфера на знания между изследователските организации и 

различните видове малки и средни предприятия и подробен план за 

възникващите нови форми за подкрепа на МСП в контекста на отворения 

достъп до иновациите и публично-частните партньорства (включително 

бенчмаркинг).
59

 За програмния период 2014-2020 г. Европейската комисия 

е предложила да се създаде Програма за конкурентоспособността на 

предприятията и малките и средни предприятия (Cosme). Програмата е 

насочена към постигане на следните общи цели: 

 

O засилване на конкурентоспособността и устойчивостта на предприятията в 

Съюза, включително сектора на туризма,  

O насърчаване на предприемаческата култура и подпомагане на създаването 

и растежа на МСП. 

 

Дейностите, финансирани по линия на Програмата, са насочени към: 

 

O подобряване на рамковите условия за конкурентоспособност и 

устойчивост на предприятията в Съюза 

O насърчаване на предприемачеството в Съюза, включително специфични 

целеви групи,  

O подобряване на достъпа до финансиране за МСП под формата на собствен 

капитал и дълг,  

O подобряване на достъпа до пазарите в рамките на Съюза и в световен 

мащаб. 
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Научноизследователски инфраструктури, центрове за 

квалификация и научни паркове 

 

Защо научноизследователските инфраструктури трябва да бъдат част от 

интелигентната специализация? 

 

Научноизследователските инфраструктури (НИ) са движеща сила за 

иновациите. Терминът “научноизследователски инфраструктури” се отнася до 

инструменти, ресурси, системи и свързаните с тях услуги, които се използват от 

изследователските общности да провеждат изследвания на високо ниво в 

съответните им области. Това определение обхваща: основното научно 

оборудване или набори от инструменти; основани на знанието ресурси като 

колекции, архиви или структурирана научна информация; ИКТ-базирани 

електронни инфраструктури (мрежи, компютърни ресурси, софтуер и 

хранилища за данни) за научни изследвания и обучение; както и всеки друг 

обект с уникален характер, който е от основно значение за постигане или 

позволява постигане на върхови постижения в областта на научните 

изследвания. Научноизследователските инфраструктури могат да бъдат 

“събрани в един обект” или “разпръснати” (мрежа от ресурси). 

Има най-малко 300 такива научноизследователски инфраструктури, които имат 

силна международна видимост, привличайки изследователи от световна класа. 

Те представляват съвкупна европейска инвестиция, която възлиза на повече от 

100 милиарда евро. Около 50 000 изследователи ежегодно ги използват, за да 

произвеждат годишно от 3000 до 6000 научни статии със силно въздействие, 

както и верига от патенти, дружества със свързани дейности и промишлени 

договори. 

Тяхното ноу-хау помага на европейската промишленост да разработва нови 

фармацевтични продукти и високо-производителни материали, да наблюдава 

океаните и въздуха на Земята, както и да проследява променящите се социални 

нагласи и поведение на нашите съграждани. Те помагат за осигуряване на 

отговорите, които ни трябват, за да решим големите ни социални 

предизвикателства: енергийните доставки, изменението на климата и 

здравеопазване за всички. Те задвижват сътрудничеството през границите и 

дисциплините, насърчават мобилността на хората и идеите и подобряват 

качеството на образованието. Получената в резултат иновационна екосистема 

ускорява появата на нови идеи, решения и иновации от полза за европейската 

икономика и общество, както и за науката. 

Следователно, развитието на регионални научноизследователски 

инфраструктури (по-специално регионални партньорски инструменти и 

трансгранични инструменти) трябва да създаде особено важен начин за 



изграждане на капацитет, трябва да помогне за концентрацията на регионалния 

човешки капитал (например обучение и привличане на международни 

изследователи и техници) и по този начин да стимулира превръщането на 

науката и иновациите в основен инструмент на регионалното развитие по 

отношение на социално-икономическата възвръщаемост. Концепцията за 

регионалната научноизследователска инфраструктура включва: 

 Структури за регионално партньорство (СРП)
61

, които са обекти, свързани 

с общоевропейските “събрани в един обект” или “разпръснати” 

научноизследователски инфраструктури, и  

 Трансгранични структури (ТГС), които са независими регионални или 

национални обекти с трансгранично измерение, отворени за 

международно използване. 

 

Научноизследователските инфраструктури често са интегрирани в по-широка 

еко-система, която обхваща научни паркове, инкубатори, секторни центрове за 

високи постижения, живи лаборатории, центрове за прототипи, центрове за 

правата на интелектуална собственост (ПИС), офиси за трансфер на технологии 

и др., които често улесняват пазарната реализация на резултатите от научните 

изследвания чрез пазарни приложения. 

Научните паркове осигуряват модерна инфраструктура, на която разчитат 

предприятията с интензивна изследователска дейност, които освен 

местоположение, удобно за предприятията, често са в непосредствена близост 

до университет. Те осигуряват необходимата инфраструктура за научни 

изследвания, като напреднали ИКТ, и също се очаква да създадат подходящи 

условия за неформален обмен между фирмите, създавайки специфична социална 

среда. 

Те могат също така да предоставят допълнителни услуги и подкрепа на 

местните фирми. Дружествата със свързани дейности и МСП могат да намерят 

по-широки услуги за подкрепа, които им позволяват по-добре да се 

съсредоточат върху основната си дейност, както и в областта на научните 

изследвания за развитието на иновациите в научните паркове. Те обикновено са 

свързани със силни мрежови ефекти и високи нива на социален капитал. Те 

също така осигуряват видимост и по този начин привличат към по-широките 
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местни стратегии, насочени към създаването на условия за подпомагане на 

високотехнологичните индустрии. 

Секторните центрове за високи постижения могат да бъдат разделени в две 

категории: секторни центрове, насочени към специфични индустрии 

(предоставящи широка гама от специализирани услуги директно на фирмите), и 

между-секторни центрове, занимаващи се с общи въпроси (като например 

разработване на продукти и работа в партньорство). 

Центровете за бизнес иновации (ЦБИ) са организации за подпомагане на 

иновационните малки и средни предприятия (МСП) и предприемачите. ЦБИ се 

признават от Европейската комисия чрез изпит за сертифициране на качеството, 

което им позволява да получат етикета “EC BIC” (ЕС ЦБИ). 

Работейки в интерес на обществото, те са създадени от основните икономически 

оператори в дадена област или регион с цел да се предложи набор от 

интегрирани услуги за ориентиране и подкрепа за проекти, осъществявани от 

иновационни малки и средни предприятия, като по този начин допринасят за 

регионалното и местното развитие.
62

 ЦБИ са групирани заедно в рамките на 

Европейската мрежа на ЦБИ (ЕМЦ). Поуки, извлечени от “Живите 

лаборатории”: чрез ангажиране на потребителските групи или най-малко 

гледайки на иновациите от перспективите на потребителските групи, могат да 

бъдат идентифицирани и разгледани силните и слабите страни на системата за 

еко-иновации. 

 

Бариери и предизвикателства 

 

Първо, все още липсва последователна стратегия на европейските региони и 

държавите-членки за определяне на собствените им приоритети и разработване 

на техните собствени пътни карти. Все пак има динамика, стимулирана от 

Европейския стратегически форум за научноизследователски инфраструктури 

(ESFRI) и работата на ЕО, която не трябва да бъде възпрепятствана от липсата 

на Европейска консолидирана визия в близкото бъдеще. 

Държавите-членки, които представляват региони за конвергенция и най-

отдалечени региони, често нямат амбиции да бъдат домакин и/или да 

координират голяма мултидисциплинарна инфраструктура. Те участват почти 

изключително чрез включване в изграждането и експлоатацията на нови 

инфраструктури, локализирани в държавите-членки на ЕС-15, и/или създаването 

на компоненти на разпръснати инфраструктури, отново координирани от 

държавите-членки на ЕС-15. 
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 Интелигентен наръчник за основани на иновации инкубатори (ОИИ). Европейски съюз - регионална политика, 

Февруари 2010 г. 



В резултат на това, разпределението на научноизследователски инфраструктури 

в Европа все още е несъразмерно както и преди десет години. Освен 

Изключително леката инфраструктура (ELI http://www.extreme-light-

infrastructure.eu/), Интегрираната арктическа система за наблюдение на Земята 

“Свалбард”
63

 и Европейската лаборатория за съхранение на въглероден 

диоксид
64

, всички други 45 проекта, включени в Пътната карта на Европейския 

стратегически форум за научноизследователски инфраструктури (ESFRI), са или 

локализирани или координирани от държавите-членки от ЕС-15. 

Регионите трябва да гарантират, че техните научноизследователски 

инфраструктури се управляват от професионалисти и че те са в състояние да 

осигурят висока добавена стойност, финансови и нефинансови услуги за 

подпомагане на малки и средни предприятия, и избягват дублирането на 

инвестиции в инфраструктура, подобна на онази, която вече е изградена в 

близост. 

 

Как да се постъпи? 

 

Ландшафтът на ЕС за научноизследователски инфраструктури преминава през 

динамични промени. Но тази приветствана тенденция все още се очаква да 

донесе подобрение и по-добър баланс в разпределението. Това изисква 

конкретни действия към обединяване на съществуващите 

национални/регионални ресурси, увеличени с наличните финансови средства на 

ЕС. Освен това, и двата потока на такова финансиране трябва да бъдат по-добре 

фокусирани върху дейности, които допринасят за пълното използване на 

интелектуалния потенциал в регионите на ЕС. 

Регионите трябва да предвидят подобряване на рамковите условия и достъп до 

финансиране за научни изследвания и иновации, така че да гарантират 

превръщането на новаторските идеи в продукти и услуги, които създават растеж 

и работни места. 

Следователно приносът на заинтересованите страни на регионално и 

национално ниво трябва да се засили. Регионалните и местните власти трябва да 

работят в партньорство и да предприемат мерки, които да създадат “път към 

високи научни постижения” за научноизследователските и иновационни 

инфраструктури и фирми в рамките на техните сфери на отговорност. 

Инвестициите в съществуващи и нови НИ трябва да съчетават по най-ефикасен 

и ефективен начин инструментите и наличните средства (например като се 

вземат предвид нуждите на промишлените потребители, т.е. големи количества 
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– а не от лабораторен мащаб -, по-бързи резултати, и стандарти за контрол на 

качеството). 

Необходимостта от синергии беше подчертана от ключовите институции на ЕС, 

а именно: Съвета
65

, Парламента
66

 и Комисията
67

. В този контекст Комисията 

създаде “Практическо ръководство за възможностите за финансиране от ЕС за 

научни изследвания и иновации”
68

 и проучва доколко Регионалната политика 

може да осигури финансова подкрепа за изграждането на НИ, предвидени в 

пътната карта на ESFRI.
69

 

Държавите-членки следва да определят видими цели и устойчива подкрепа за 

оперативните разходи и участие в приоритетни проекти на ESFRI или 

регионални НИ, както и да завършат процеса на разработване на националните 

пътни карти за НИ. 

Органите за създаване на национални пътни карти за научноизследователски 

инфраструктури (във връзка с пътната карта за ESFRI на ЕС) трябва да работят 

заедно с органите, участващи в разработването и предоставянето на национални 

и регионални стратегии за интелигентна специализация, по-специално за 

подобряване на достъпа до промишлените потребители и в контекста на 

индустриалните клъстери. 

ЕФРР предоставя финансова подкрепа за създаване и управление на 

научноизследователски инфраструктури: инфраструктура за научно-

изследователска, технологична и развойна дейност (включително оборудване, 

съоръжения и инструментариум, и високоскоростни компютърни мрежи, 

свързващи изследователските центрове) и центрове за квалификация в областта 

на конкретни технологии, трансфер на технологии. 

В своето предложение за Рамкова програма за научни изследвания и иновации 

(“Хоризонт 2020”) за периода 2014-2020 г.
70

 Комисията предлага финансиране 

на проекти, насочени към укрепване на европейската политика за 

научноизследователска инфраструктура и международно сътрудничество. 
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Университети 

 

Защо университетите трябва да бъдат част от интелигентната 

специализация? 

 

В рамките на триъгълника образование, научни изследвания и иновации, така 

наречения “триъгълник на знанието”, университетите
71

 играят решаваща роля в 

създаването на знания и транслирането им в иновационни продукти и услуги в 

сътрудничество с научноизследователските центрове и фирмите. Успешното 

мобилизиране на ресурсите на университетите може да има силен положителен 

ефект върху постигането на всеобхватни регионални стратегии. 

Университетите, които се занимават с икономика, обществена политика и 

администрация, както и тези, които се занимават с конкретни области на 

политиките (като промишленост, здравеопазване, селско стопанство, околна 

среда и култура), могат да предоставят на публичните власти и частния сектор 

стратегически консултации, както и експерти, за да работят директно върху 

регионалните приоритети. Университетите са “актив” от решаващо значение за 

региона, най-вече в по-слабо развитите региони, където частният сектор може да 

бъде слаб или относително малък, с ниски нива на научноизследователската и 

развойна дейност. 

Съществува набор от механизми, чрез които университетите могат да правят 

своя принос за регионалните иновационни системи. Университетите могат, 

например, да стимулират предприемаческия дух на своя персонал и студенти, да 

предоставят консултации и услуги за МСП, както и да участват в схеми за 

насърчаване на обучението и осигуряване на работа в иновационни предприятия 

на завършилите образованието си. На тяхна територия могат да се организират 

инкубатори за съпътстващи дейности в научни и технологични паркове и да се 

осигури ценен принос за иновационните клъстери и мрежи. Тези механизми 

могат да бъдат осигурени като самостоятелни проекти или в рамките на по-

широки стратегии. Последното е идеалният случай и осигурява максимален 

ефект, но трудно може да се постигне, тъй като има много пречки за 

преодоляване и малко примери за добри практики, които да се използват. Освен 

това, университетите и предприятията следва да си сътрудничат пряко в 

проектирането на учебни програми и изготвянето на учебни програми, за да 

гарантират, че завършващите имат необходимите умения и взаимодопълващи се 

компетенции. Чрез сътрудничеството на фирмите с образователния аспект на 

университетите се засилва привличането и задържането на таланти в региона. 
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Университетите също могат да играят важна роля в областта на 

професионалното обучение. 

 

Бариери и предизвикателства 

 

Подобряването на приноса на университетите към регионалния растеж чрез 

прилагането на такива механизми изисква свързване на партньорите в 

иновационните системи. Между партньорите могат да се появят “прекъсвания” 

и пречки за преодоляване от различно естество. Те могат да бъдат вътрешни за 

университета и да включват капацитет за достигне до по-широк регион (т.е. от 

страна на предлагането). Например, университетите обикновено са фокусирани 

върху преподаване и научноизследователска дейност (задвижвани от 

академичните резултати) и са част от националните академични системи, които 

не са насочени да откликват на регионалните нужди. В резултат на това някои 

университети се разглеждат като намиращи се “в региона, но не и от региона”, 

където се намират. 

Тези бариери могат да бъдат свързани с капацитета и желанието на участниците 

в публичния и частния сектор в региона да достигнат до университета, за да 

търсят експертен опит и знания, които могат да допринесат за регионален 

растеж и развитие (т.е. от страна на търсенето). Успешните партньорства 

включват “гранични спанери”, които осигуряват ръководство в рамките на и 

между партньорите и дават възможност за взаимно разбирателство между 

ръководителите, което засяга всички партньори. Университетите оценяват 

възможностите, които техните региони предоставят за дейността им като “живи 

лаборатории”, отворени за международни връзки; техните частни и публични 

партньори ползват техния експертен опит за превръщане на знанията в 

иновации. 

 

Как да се постъпи? 

 

Университетите и другите институции на знанието трябва да бъдат тясно 

свързани с процеса на създаване на национални/регионални иновационни 

стратегии за интелигентна специализация. Те са необходими за развитието на 

няколко стъпки от тези стратегии и могат да действат като междинни звена за 

прилагането на няколко предоставящи инструменти, които са описани в 

настоящото ръководство. 

За следващия програмен период инвестиционните приоритети, предложени в 

рамките на Кохезионната политика, обхващат тези аспекти и поставят 

ударението върху свързването на университетите с регионалния растеж и 



развитието на силни партньорства в рамките на триъгълника на знанието. За 

получаването на допълнителна информация за тези процеси вижте практическия 

наръчник “Свързване на университетите с регионалния растеж”, в който са 

представени процесите и предоставящите механизми за изграждане на 

капацитет и стимули за университетите и техните регионални партньори за 

съвместна работа. Въз основа на примери в него са разгледани следните 

въпроси: 

 

 създаване на регионално партньорство за висше образование с цел да се 

разбере по-добре ситуацията в региона и да се преодолеят бариерите, с 

възможност за бюджет за техническа помощ, 

 Осигуряване на механизми, позволяващи на университетите и бизнеса в 

региона да си сътрудничат в изготвянето на дизайна на учебните програми 

и в съвместно предоставяне на обучение по иновационен начин, като 

насърчават завършилите със значими за региона компетенции и с умения 

в различни области, включително предприемачески нагласи, 

 картографиране на регионалната система за висше образование по 

отношение на способностите й за даване на дипломи, извършване на 

научноизследователска дейност и евентуално сътрудничество с 

регионалните партньори, 

 оценка на свързаността на университетите с публичния и частния сектор в 

региона с цел придвижване към ситуация, в която университетите са 

ключови играчи, 

 подбор, проектиране и оценяване на действията, които засилват 

свързаността на университетите в региона със самия регион чрез 

преминаване от прости към сложни проекти. 

 

През бъдещия програмен период 2014-2020 г. подкрепата по линия на 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) може 

да бъде предоставена на университетите в следните области: 

 

 Трансфер на знания и информационни дейности за предоставяне на 

професионално обучение и дейности за придобиване на умения, 

демонстрационни дейности и информационни дейности. Те трябва да 

бъдат предоставени на лица, заети в селското стопанство, храните и 

горското стопанство, на управители на земи и други икономически 

субекти, които са малки и средни предприятия, работещи в селските 

райони; 



 Консултантски услуги за подобряване на икономическите и екологичните 

резултати, както и за приспособяване към климата и устойчивост на 

земеделските стопанства, горските стопанства и МСП в селските райони 

и/или съответните инвестиции; 

 Проучвания и инвестиции, свързани с поддръжка, възстановяване и 

подобряване на културното и природното наследство на селата и селския 

ландшафт, включително свързаните с тях социално-икономически 

аспекти; 

 Сътрудничество между различните участници в Съюза, селското 

стопанство, хранителната верига, горския сектор и сред други участници 

(включително университети), които допринасят за постигане на целите и 

приоритетите на политиките за развитие на селските райони (например 

пилотни проекти, нови продукти, процеси и технологии; публично-частни 

партньорства и т.н.) Тук също така се включва подкрепата за клъстери и 

мрежи, както и за Оперативни групи в рамките на Европейското 

партньорство за иновации, където университети могат също да участват. 

 

Позовавания 

 

Европейската комисия насърчава няколко инструменти за подпомагане на 

европейско ниво. Те могат да служат като модели, приспособими към различни 

региони (с отчитане на специфичните характеристики на всеки регион), или като 

директна подкрепа за регионалните участници или самата администрация: 

 Наръчник на ЕС “Свързване на университетите с регионалния растеж”: 

достъпен на интернет страницата на Платформата за интелигентна 

специализация,
72

 

 Университетски Бизнес форум: Платформа за насърчаване на 

сътрудничеството между HEI и фирмите на европейско ниво,
73

 

 “Мария Кюри” - Мрежи за първоначално обучение - Индустриални 

докторантури: пилотно действие за насърчаване на промишлени схеми за 

докторанти,
74

 

 Съюзи на знанието: Между висшето образование и бизнеса по 

образователни въпроси,
75

 

 Еразъм за всички: Програма на Съюза за образование, обучение, младежта 

и спорта за програмния период 2014-2020 г.
76
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Програма в областта на цифровите технологии за Европа 

 

Защо Програмата в областта на цифровите технологии трябва да е част от 

интелигентната специализация? 

Информационните и комуникационните технологии (ИКТ) са мощен двигател за 

икономически растеж, иновации и повишаване на производителността. Данните 

от доклада за 2010 г. в областта на цифровата конкурентоспособност
77

 

разкриват, че макар да представлява 5% от БВП, ИКТ управлява 20% от общия 

растеж на производителността и че развитието на ИКТ индустрията има 25% 

дял в общата научноизследователска и развойна дейност. Стратегията “Европа 

2020” отчита огромния потенциал на ИКТ и направи Програмата в областта на 

цифровите технологии за Европа
78

 (DAE) една от седемте водещи инициативи. 

Нейната цел е да доведе до интелигентен, устойчив и приобщаващ 

икономически растеж чрез реализирането на единния цифров пазар и 

създаването на потенциал за иновации на високоскоростен и свръх 

високоскоростен интернет и оперативно съвместими услуги и приложения. 

Програмата в областта на цифровите технологии си е поставила амбициозни 

цели за високоскоростна интернет инфраструктура в целия Европейски съюз (до 

2020 г.: 100% покритие на домакинствата в ЕС при 30 Mbps минимум + 50% 

[абонамент] при минимум 100 Mbps) и за широко внедряване и по-ефективно 

използване на цифровите технологии, приложения и услуги. 

Успешното изпълнение на тази програма ще позволи на Европа да постигне по-

добро качество на живот чрез, например, по-добро здравеопазване (План за 

действие за електронно здравеопазване, Партньорство за активен и здравословен 

живот на възрастните хора), социално включване и образование (електронно 

включване, електронни умения, електронно обучение), по-ефективна публична 

администрация (план за действие за електронно правителство, електронни 

обществени поръчки, електронното правосъдие) и диалог между гражданите и 

вземащите решения (електронно участие), по-безопасни и по-ефективни 

транспортни решения (интелигентни транспортни системи, еCALL), по-чиста 

околна среда и по-ефективни енергийни мрежи (интелигентни мрежи, 

интелигентно измерване), интермодални и устойчиви градове (интелигентни 

градове), нови възможности за медиите и лесен достъп до културно съдържание 

(електронни книги, онлайн платформи за музика и филми, цифровизация и 
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достъп до културното наследство на Европа
79

). Разполагането на културата на 

отворените данни и обезпечен онлайн достъп, овладяването на истински единен 

цифров пазар (електронната търговия), заедно с достъпна високоскоростна 

интернет инфраструктура са основните компоненти на тези амбициозни цели. 

Независимо дали вашият регион се бори за медико-социални грижи във времена 

на строги икономии или се опитва да се създаде условия за привличане на нови 

инвестиции, стратегията за интелигентна специализация надгражда над или 

представлява първата стъпка към местна/регионална програма в областта на 

цифровите технологии. Тя осигурява по-добро разбиране и най-добрите лостове 

за потенциала на цифровите технологии и услуги, които да отговарят на 

днешните предизвикателства и да се подготвят за възможностите, предлагани от 

утрешния ден. Конкурентоспособността и иновационният потенциал на 

регионите и селските райони в дългосрочен план и способността за постигане на 

основните цели както на регионалните политики, така и на политиките за 

развитието на селските райони зависят от доброто планиране на инвестициите. 

Това е също толкова социално-икономическо, колкото и културно и 

политическо предизвикателство, което органите на управление на средствата от 

ЕС не могат да си позволя да пропуснат. 

Преразглеждането на първоначалното Съобщение за програмата в областта на 

цифровите технологии ще предефинира и актуализира приоритетите въз основа 

на настоящите финансови условия и ще премахне действията, които вече са 

били изпълнени или остарели. 

 

Бариери и предизвикателства 

 

Европа е изправена пред инвестиционно предизвикателство във финансирането 

на високоскоростна интернет инфраструктура, тъй като ползите за обществото 

като цяло изглеждат много по-големи, отколкото частните стимули за 

инвестиране в по-бързи интернет мрежови инфраструктури. Големият размер 

на инвестициите, необходими за постигане на повсеместно покритие
80

, изисква 

обединяване на усилията на голям брой инвеститори от частното и публичното 

пространство, приемането на отворени и дългосрочни инвестиционни модели
81

 

и използването на набор от финансови инструменти, включително безвъзмездна 

финансова помощ и финансов инженеринг. 

Съществуват подобни бариери за широкото внедряване и по-ефективното 

използване на цифрови приложения и услуги, насърчаващи иновациите, 

повишаването на конкурентоспособността и икономическия растеж. Например, 
                                                 
79

 www.europeana.eu 
80

 Изчислено от ЕК в размер между 180 и 270 милиарда евро. 
81

 Виж Добрата практика на ЕС в областта на високоскоростния интернет: http://www.broadband-

europe.eu/Pages/Home.aspx 



авторските права са на базата на националното ниво и поради това пречат на 

пълното овладяване на единния цифров пазар. В допълнение, има слабости в 

европейската система за научни изследвания и иновации, които усложняват 

значително откриването или използването на знания, а в много случаи в крайна 

сметка предотвратяват навлизането на иновациите на пазара. Това изисква 

подобряване на рамковите условия за усвояването на иновациите, насочване на 

финансиране и инвестиции към иновациите и по-добра координация и 

съгласуваност между финансирането на научните изследвания и иновациите на 

европейско, национално и регионално ниво в Европа. 

Програмата в областта на цифровите технологии за Европа е поела ангажимент 

за преодоляване на това предизвикателство и за цифровизация на всеки 

европеец, независимо от географското му местоположение или социалното и 

икономическо състояние. Кохезионната политика на ЕС и политиката за 

развитие на селските райони могат да допринесат за това обещание на ЕС като 

обединят силите си с Хоризонт 2020
83

 - бъдещата Рамкова програма за научни 

изследвания и иновации - както и с Механизъм за свързване на Европа
84

 в 

подкрепа на отворените, достъпни и с добро качество високоскоростни мрежи в 

неефективни области на пазара, както и за осигуряване на инвестиции в 

инфраструктурите за цифрови услуги (трансевропейски високоскоростни 

опорни връзки за публичните администрации, трансгранично предоставяне на 

услугите на електронното правителство, което позволява достъп до 

информацията в обществения сектор и многоезични услуги, онлайн безопасност 

и сигурност, интелигентни енергийни мрежи и интелигентни енергийни услуги). 

За най-добро оползотворяване на финансирането от ЕС от тези различни 

финансови инструменти, едно от ключовите предизвикателства за 

управителните органи е да изберат инвестиционни модели и стратегически 

приоритети, които ще засилят гореспоменатите усилия. 

Като обобщение за периода 2014-2020 г. и според законодателните предложения 

на Комисията финансовата подкрепа от ЕС за мерките за цифров растеж може 

да дойде от: 

 Кохезионната политика: мерки, насочени към подобряване на достъпа до 

използването и качеството на ИКТ
85

. ИКТ мерките могат също да бъдат 

финансирани като мерки за подпомагане в рамките на която и да е от 

останалите 10 цели, и по-специално научните изследвания и иновациите, 

насърчаването на конкурентоспособността на МСП и преходът към 

икономика с ниски емисии на въглероден двуокис; 
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 Развитие на селските райони: мерки, насочени към подобряване на 

достъпността до използването и качеството на информационните и 

комуникационните технологии (ИКТ) в селските райони
86

; 

 Механизъм за свързване на Европа: мерки, насочени към премахване на 

пречките, които възпрепятстват завършването на единния цифров пазар: 

високоскоростен достъп и мрежи за достъп до следващо поколение и 

инфраструктури за цифрови услуги, включително платформи за основни 

услуги и услуги с общо предназначение. 

 “Хоризонт 2020”: (виж предложението
88

). 

 

Как да се постъпи? 

 

Преминаването от класическия подход в сектора на ИКТ към всеобхватна 

местна/регионална/национална програма в областта на цифровите технологии в 

рамките на стратегията за интелигентна специализация е ключов фактор за 

успешното преминаване на теста за предварителна условност. Този демарш 

следва да се основава на най-малко на два стълба: 

1) Мрежова инфраструктура: картографиране на съществуващите и 

планираните активи, идентифициране на нуждите за постигане на амбициозно 

покритие на населението и целите за мрежи от следващо поколение (над 30 

Mbps), като се прави оценка на най-подходящите модели за инвестиции
89

 и т.н. 

Това може да стане под формата на самостоятелен план за “Широколентов 

достъп” (повечето държави-членки имат такъв на национално равнище) или 

представяне като специална глава в документа за РИС3. 

2) Овладяване на цифровия растеж: идентифициране на нуждите за 

предлагането на иновационни електронни услуги (електронно здравеопазване, 

електронно правителство, и т.н.), както и стимулиране на търсенето на нови 

приложения (изчислителни облаци, електронен бизнес) и използване на ИКТ 

(електронна търговия за малки и средни предприятия и потребителите, 

интелигентни енергийни мрежи и ниско-енергийно осветление, ИКТ, НИРД и 

др.). Това може да се интегрира в рамките на всички релевантни (отраслови) 

инициативи, разработени в РИС3. Алтернативно може също да бъде 

представено като специална глава за цифров растеж в рамките на РИС3. 
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Глава за цифровия растеж  

 

Разработването на глава за цифровия растеж в рамките на стратегията за 

интелигентна специализация позволява на регионите да определят приоритетите 

за инвестициите в ИКТ, които се отнасят до Вашата територия. Програмата в 

областта на цифровите технологии за Европа може да се приеме като модел. 

Каре 7 предоставя допълнителна информация за мерките в областта на 

информационните и комуникационните технологии в РИС3. Определянето на 

тези приоритети включва SWOT анализ, въз основа на показателите и целите на 

таблото на Програмата в областта на цифровите технологии за Европа
90

, което 

отразява основните области на действие до 2020 г. 

Таблото на Програмата в областта на цифровите технологии за Европа 

предоставя данни и годишна оценка на изпълнението на ниво ЕС и на ниво 

държави-членки. От регионите се изисква да направят SWOT анализ като 

приемат таблото на Програмата в областта на цифровите технологии за Европа 

като референтна решетка, спрямо която да се оцени изпълнението с оглед да се 

установят пропуски, изискващи регионални действия в областта на 

информационните и комуникационните технологии. Платформата S3, в 

комбинация със съответните служби на Комисията, може да предоставя 

конкретна помощ за регионите, които определят ИКТ като една от основните 

цели на политиката си за периода 2014-2020 г. 

Решаващият фактор за успех, които допълва усилията на платформата S3, е 

използването на техническа помощ на ЕС за подкрепа на ИКТ центровете за 

компетентност, позволяващи на регионалните участници и участниците от 

селските райони да усвояват опита за планиране и осъществяване на основани за 

ИКТ иновации. 

 

 

                                                 
90

 Таблото на Програмата в областта на цифровите технологии за Европа: 

http://ec.europa.eu/information_society/digitalagenda/scoreboard/index_en.htm 



Каре 7 - ИКТ мерки в РИС3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамките на националните/регионалните стратегии за интелигентна 

специализация, ИКТ мерките могат да: 

а) характеризират като хоризонтални мерки такива мерки, като например 

приложни изследвания и задвижвани от потребителите нововъведения, и 

приемане на ИКТ, включително основаващи се на ИКТ решения във всички 

видове области (здравеопазване, здравословен и активен живот на 

възрастните хора, електронна достъпност, подпомаган живот, електронно 

правителство, достъп до обществена информация, ресурсна ефективност, 

интелигентни мрежи, интелигентен транспорт, безопасност, електронна 

търговия, производство, проектиране, обществените услуги, електронното 

образование, електронно включване, компютърни умения, 

предприемачество, цифрова грамотност, електронно съдържание, 

творчество, култура , живи лаборатории, интелигентни сгради и квартали, 

интелигентни градове, доверие, сигурност и др.); 

б) имат секторен фокус, насочен към промишленото и технологичното 

ръководство на ИКТ в областта на научноизследователската и развойна 

дейност и иновациите като Ключови базови технологии (ГБТ), или 

насърчаване на специализациите в специфични сегменти на пазара или ниши 

(като микро-и наноелектроника, фотоника, вградени системи, интелигентни 

интегрирани системи и сложни инженерни системи, следващото 

изчислително поколение и бъдещия интернет, електронните инфраструктури, 

технологии за съдържание и управление на информацията; роботика, 

когнитивни системи, съвременни интерфейси и интелигентни пространства: 

мобилни приложения и приложения за социални мрежи, и др.); 

в) включват мерки в подкрепа на регионалния капацитет за планиране, 

управление и изпълнение на ИКТ мерки (например, изграждане на мрежи); 

да създават ускорители и инструменти за наставничество за новосъздадени 

компании; да подкрепят лагери за уеб предприемачи, обмен на добри 

практики, партньорски проверки, проучвания, редовно картографиране на 

инфраструктура, мониторинг и бенчмаркинг, развитие, експертиза; да 

създават иновационни модели за инвестиции; да използват доставки на 

развойни продукти и други свързани дейности за възлагане на иновационни 

обществени поръчки, включително засилване на трансграничното и 

международно сътрудничество при изготвянето на действия за цифров 

растеж. 

 



План за високоскоростна интернет инфраструктура (Мрежи от следващо 

поколение) 

 

Наръчникът за инвестиции във високоскоростен интернет, представящ 

различните модели управителни органи, които желаят да инвестират във 

високоскоростна инфраструктура, представлява полезен инструментариум. При 

условие, че тези инвестиции спазват съответния регламент 

(телекомуникационна рамка, насоки относно държавните помощи и т.н.) те 

могат да се възползват от широка гама от инструменти на ЕС за финансиране от 

Механизма за свързване на Европа (МСЕ) и от сближаването (в по-слабо 

развитите региони) или политиките за развитие на селските райони. 

Европейският портал за широколентов достъп
91

 (EПШД) е инициатива на ГД 

“Информационно общество и медии” в подкрепа на обмена на добри практики в 

планирането и разгръщането на инфраструктура за широколентов достъп и 

високоскоростен интернет. EПШД предоставя помощ за регионите, за да 

работят през различните етапи на Наръчника за инвестиции във 

високоскоростен интернет, както и конкретна помощ чрез набор от модули за 

обучение, семинари и учебни събития. 

EПШД ще продължи да работи върху наръчника за моделите за широколентови 

инвестиции като предостави допълнителни модели и оценка на въздействието на 

моделите на развитие на информационното общество в региони и области, с 

оглед постигане на целите за сближаване и развитие на селските райони. 

Накрая, за да помогне на регионите в развитието на техните РИС3, платформата 

S3 също развива услуги, посветени на широколентовите мрежи. 

На регионите се напомня по-тясно да координират своите планове с дейностите, 

включени в националните планове за свръхвисокоскоростен интернет 

(национални планове за широколентов достъп), с оглед на експлоатиране на 

синергиите и избягване на дублирането на усилията. 

Политиката за развитие на селските райони подпомага развитието на бърз и 

свръх бърз широколентов достъп, включително неговото създаване, 

подобряване и разширяване, пасивна широколентова инфраструктура и 

предоставяне на широколентов достъп и обществени решения за електронното 

правителство. Това може да включва малки и големи проекти. 

За подкрепа в рамките на Механизма за свързване на Европа виж насоките за 

трансевропейските телекомуникационни мрежи.
92
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Главни базови технологии 

 

Защо главните базови технологии трябва да бъде част от интелигентната 

специализация? 

 

Комисията определи микро/наноелектрониката, фотониката, нанотехнологиите, 

индустриалните биотехнологии, съвременните материали и усъвършенстваните 

производствени системи като шестте главни базови технологии на Европа. ГБТ 

са ориентирани към знанието и свързани с високо-интензивна 

научноизследователска и развойна дейност, бързи иновационни цикли, високи 

капиталови разходи и висококвалифицирана работна ръка. Те дават възможност 

за иновации в областта на процесите, стоките и услугите в цялата икономика и 

са от системно значение. Те са мултидисциплинарни, преминават през много 

технологични области с тенденция към сближаване и интеграция. ГБТ могат да 

помогнат на технологичните лидери и в други области да се възползват от 

изследователските си усилия.
93

 

Главните базови технологии (ГБТ) са избрани от Европейската комисия в 

предложението за новата Кохезионна политика като един от инвестиционните 

приоритети на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), като 

релевантна инвестиция за интелигентен растеж на регионите.
94

 

ГБТ се разглеждат като път към нови и по-добри продукти и процеси, способни 

да генерират икономически растеж и заетост и да укрепват 

конкурентоспособността на икономиката на ЕС. Те носят огромен пазарен 

потенциал. През следващите четири години темповете на растеж на всяка една 

от тези технологии варират между 6%-15%. Общият обем на глобалния пазар 

най-вероятно ще се увеличи от 840 млрд. щатски долара до 1300 млрд. щатски 

долара. Още по-важно е страничното им въздействие върху индустриалните 

потребители от различни индустриални вериги на стойността, включително 

доставчици и секторите надолу по веригата. ГБТ могат да стимулират 

иновациите, да увеличават производителността, да доведат до появата на нови 

приложения и да помогнат за справяне с предизвикателствата пред обществото. 

Особеност на политиката в областта на иновациите, свързана с ГБТ, е че тя 

ангажира участници по различни индустриални вериги на стойността в целия 

ЕС, в това число технологични разработчици (университети, организации за 

научни изследвания и технологии), новосъздадени компании, МСП, както и 

производители. Следователно, насочената към ГБТ иновационна политика 
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позволява на повечето индустриални сектори и на всеки регион да участват и 

да се възползват от цялостния подход на ЕС към ГБТ, независимо от 

специализацията и приоритетните им области. Комисията е в процес на 

съгласуване и координиране на политиките на ЕС в полза на последователна 

стратегия за ГБТ, което ще отвори големи възможности за регионите. Регионите 

наистина трябва да анализират тези възможности, като развиващ се сектор, или 

като средство за модернизиране на традиционните сектори. 

 

Бариери и предизвикателства 

 

Основното предизвикателство за регионите е да се идентифицират съответните 

им икономически ниши и конкурентни предимства в развитието и внедряването 

на ГБТ. Регионите трябва да са наясно с ключовите ръководни принципи, като 

например: какви са промишлените нужди по отношение на технологиите? Кои 

са основните участници и потенциални клиенти на тези дейности? Има ли 

бизнес случай по отношение на използването на пазара? 

За това са необходими солидни икономически данни. Комисията е в процес на 

създаване на механизма за мониторинг на ЕС, който ще осигурява информация 

за търсенето и предлагането на ГБТ в ЕС и трети страни. Това ще помогне на 

регионите по отношение на техните стратегии за интелигентна специализация 

във връзка с ГБТ. До появата на механизма за мониторинг на ЕС относно ГБТ 

регионите могат да използват вече съществуващата информация, която е 

достъпна чрез Нано-обсерваторията
95

 и Регионалния индекс за иновации
96

. 

Освен това, синергии трябва да се получат чрез свързване на регионалните 

дейности с програмите на ЕС, като например синергиите в случаите, които са 

спонсорирани по програмата за научни изследвания и иновации (“Хоризонт 

2020”). Регионите следва да следят отблизо дейността на ЕС, за да максимизират 

въздействието на своите собствени дейности върху ГБТ. 

 

Бърз справочник 

 

Той е важен, за да могат регионите да осигурят икономическа оценка, което би 

им позволила идентифициране на пазарни ниши и регионални конкурентни 

предимства в техните стратегии за интелигентна специализация. 

Механизмът на ЕС за мониторинг на ГБТ трябва да започне да функционира от 

2013 г. Първият пилотен проект трябва да бъде на разположение до края на 2012 

г. Този механизъм ще осигури за целия ЕС и за международния пазар данни за 
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търсенето и предлагането на ГБТ, които ще помогнат на регионите (и 

държавите-членки) да идентифицират своите конкурентни предимства по-лесно. 

Освен това, ГБТ ще поемат водеща роля в предстоящото преразглеждане на 

научните изследвания на ЕС и програмата за иновации (“Хоризонт 2020”). 

Важно е да се отбележи, че благодарение на друга промяна на Регламента за 

общите разпоредби
97

 регионите ще бъдат в състояние по-лесно да комбинират 

различни инструменти на ЕС с цел подпомагане на местните икономически 

екосистеми, включително технологични разработчици, стартиращи фирми, 

малки и средни предприятия (МСП), както и водещи фирми. В бъдеще, няколко 

инструменти за финансиране от ЕС могат да бъдат комбинирани за 

финансирането на една операция, при условие, че разходите не са двойно 

финансирани и се спазват общите принципи за държавна помощ. 

В допълнение, Комисията планира да си сътрудничи по-тясно с Европейската 

инвестиционна банка с цел предоставяне на гаранции по заеми за продуктивни 

инвестиции. Като цяло ще бъде въведена съгласувана финансова рамка с цел 

подпомагане на всички стадии на развитие и иновации на процесите, свързани с 

ГБТ. 

Позовавания 

 Политически препоръки на Експертната група на високо равнище за ГБТ 

(2011 г.).
98

 

 Съобщение на Комисията относно ГБТ (2009 г.).
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 “Хоризонт 2020”: в рамките на тази програма Комисията ще подкрепи 

бъдещи и нововъзникващи технологии, както и интегрирания подход към 

главните базови технологии.
100
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Културните и творческите индустрии 

 

Защо културните и творческите индустрии трябва да бъдат част от 

интелигентната специализация? 

 

В много градове и региони, включително селските райони в цяла Европа, 

инвестициите в културните и творческите индустрии (КТИ) вече имат 

значително въздействие върху интелигентния, устойчив и приобщаващ растеж. 

В действителност тези индустрии имат многократна роля при отключване на 

творческия и иновационния потенциал на региона, тъй като те: 

 са от жизненоважно значение за появата на нови икономически дейности 

и създаването на възможности за нови и устойчиви работни места
101

; 

 имат потенциал за повишаване на качеството на живота в градските и 

селските райони и за превръщане на Европа и нейните региони в по-

привлекателни места за инвестиции и работа; 

 допринасят за социалната интеграция на маргинализирани групи от 

населението и имат широки социални последици, по-специално по 

отношение на социалното регенериране или социалното сближаване; 

 са катализатори за структурни промени и диверсификация в много 

промишлени зони и селски райони с потенциал за обновяване на 

икономиката, стимулиране на иновациите и принос за растежа; 

 представляват мощен магнит за туризма, генерират творческо оживление, 

привличат таланти и допринасят за промяна на публичния имидж на 

регионите и градовете; 

 имат потенциал за генериране на социални потребности, ангажиране на 

обществеността и решаване на социалните проблеми в бързо развиващите 

се пазари, като например тези, свързани с енергия, рециклиране и био-

технологии, стареене и здраве. 

 

Освен това, културата и творчеството насърчават също така растежа и появата 

на квалифицирани работни места, тъй като КТИ допринасят за и имат силно 

положително влияние върху ИКТ, научните изследвания, образованието и могат 
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да увеличат привлекателността на регионите по отношение на човешките 

ресурси и инвестициите. Тези положителни въздействия са изтъкнати в 

различни политически документи и проучвания на ЕС.
102

 

 

Бариери и предизвикателства 

 

Културните и творческите сектори са изправени пред бързо променяща се среда, 

за която са характерни по-специално цифровизацията и глобализацията, които 

предлагат чудесни възможности за секторите, но и ги задължават да развиват 

нови умения, да обновяват оборудването си, да разработват нови методи за 

производство и дистрибуция и съответно да адаптират бизнес моделите си. 

Европейските културни и творчески сектори освен това по своята същност са 

фрагментирани по национални и езикови линии, което ги затруднява да действат 

на транс-национално ниво в рамките на ЕС и извън него и може да доведе до 

пропуснати възможности за бизнес. Освен това, културните и творческите 

сектори се сблъскват с трудности при достъпа до ресурсите, от които се 

нуждаят, за да финансират своите дейности и да се адаптират към цифровия 

преход и глобализацията. Това е по-специално поради нематериалният характер 

на много от техните активи, прототипният профил на дейността им, липсата на 

инвестиционна готовност, както и недостатъчната инвеститорска готовността на 

финансовите институции да ги подкрепят. 

Въпреки това, в много региони културните и творческите сектори представляват 

основен актив за икономиката и надграждането на основата на този актив следва 

да се разглежда в националните/регионалните научноизследователски и 

иновационни стратегии за интелигентна специализация. Предизвикателството е 

по-нататъшното интегриране на КТИ в този контекст, насърчаването на появата 

на “творчески екосистеми” в целия ЕС, т.е. чрез развитието на една творческа 

среда, която насърчава традиционните културни активи (културното наследство, 

туристическите дестинации, динамичните културни институции и услугите), 

стимулира развитието на творчески предприятия, и подкрепя страничните 

ефекти в съществуващите местни индустрии и разработването на горива. 

 

                                                 
102

 По-специално в Съобщението на Комисията от 2010 г. “Приносът на регионалната политика за интелигентен 

растежа”: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/smart_growth/comm2010_553_en.pdf; 

Зелена книга на Комисията за 2010 г. “Отключване на потенциала на културните и творческите индустрии”: 

http://ec.europa.eu/culture/documents/greenpaper_creative_industries_en.pdf; анализ на приноса на общественото 

допитване, инициирано от издаването на Зелената книга за 2011 г. 

http://ec.europa.eu/culture/documents/analysis_green_paper.pdf; както и в Проучване относно приноса на културата 

за местното и регионалното развитие - Доказателства от структурните фондове от 2010 г. 

http://ec.europa.eu/culture/key-documents/contribution-of-culture-to-local-andregional-development_en.htm 

и Проучване относно предприемаческото измерение на културните и творческите индустрии от 2011 г.: 

http://ec.europa.eu/culture/key-documents/entrepreneurial-dimension-of-the-cultural-and-creativeindustries_en.htm 



Как да се постъпи? 

 

Европейският фонд за регионално развитие и Европейският земеделски фонд за 

развитие на селските райони могат да подкрепят такива стратегии. Държавите-

членки и регионите се приканват да финансират културните и творческите 

индустрии чрез инвестиционни приоритети
103

, които са тясно свързани с целите 

на стратегията “Европа 2020”. 

Група експерти от държавите-членки, която в момента работи за 

“стратегическо използване на програмите за подпомагане на ЕС, включително 

структурните фондове, с цел насърчаване на потенциала на културата за 

местно и регионално развитие и страничните ефекти на КТИ върху 

икономиката като цяло” ще осигури в началото на 2012 г. политическо 

помагало за идентифицирането на добри практики в тази област, което може да 

се окаже много полезно за управляващите органи, регионалните власти и 

операторите в сектора на културата. На тази основа може да бъде стартирана 

съвместна инициатива за повишаване на осведомеността през 2012 г. в целия ЕС 

от Комисията и държавите-членки. 

През периода 2012-2015 г. Европейският алианс на творческите индустрии
104

 ще 

подкрепи КТИ чрез конкретни действия, свързани с по-добра подкрепа за 

бизнеса, по-добър достъп до финансиране и по-добри постижения на клъстерите 

и сътрудничеството. Освен това, Алиансът ще събере европейски, национални и 

регионални политици в платформа за обучение в областта на политиката с цел 

повишаване на общата информираност за КТИ, за извличане на практически 

знания от конкретните действия и споделяне и обмен на тази добра практика 

между държавите-членки. Алиансът и платформата за обучение в областта на 

политиката може да се окажат друг полезен форум за ръководителите на 

европейските структурни фондове и регионалните и местните власти. 

Досега обмяната на опит е показала, че следният набор от препоръки може да 

проправи пътя за използване на КТИ за разработване и прилагане на 

целенасочена стратегия за изпълнение, която е фокусирана върху постигането 

на целите на “Европа 2020”. Въпреки че не е изчерпателна, тя представлява 

отправна точка и може да бъде завършена и персонализирана в съответствие с 

особеностите, опита и приоритетите на всеки регион. 

Картографиране на регионалните активи (това картографиране трябва да 

вземе предвид нивото на развитие на КТИ в съответния регион): 
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 Идентифициране на модели за специализация в региона чрез картографски 

анализ на КТИ (картографирането следва да включва както количествен, 

така и качествен анализ). Европейската клъстерна обсерватория може да 

предоставя помощ за този тип картографиране
105

; 

 Идентифициране на оптималните условия, специфични за КТИ, и 

създаване на положителен творчески климат за подобряване 

привлекателността на града или региона (творческа екосистема); 

 Идентифициране на водещи организации и динамични физически лица, 

които са потенциални партньори в проекти за развитие и възможните 

структури за координиране на действията. В това отношение 

Европейската мрежа за предприятия може да осигури съдействие при 

организирането на съпоставими събития или да съдейства в 

координиращите действия
106

; 

 Събиране, ако е възможно, на статистически данни и провеждане на 

проучвания, основани на качеството, за по-добро разбиране на динамиката 

на културните и творческите индустрии, които да бъдат използвани за 

прилагане на стратегии за интелигентна специализация; 

 Извършване на дейности по бенчмаркинг за по-добро разбиране на 

позиционирането на региона в сектора на КТИ в сравнение с другите 

региони на ЕС. 

 

Включване на всички културни, административни и политически участници в 

процеса на вземане на решения (приобщаващ подход): 

 Развитие на партньорства между националните и регионалните власти, 

които отговарят на различни публични политики, като например 

икономическо развитие, заетост, висше образование и култура. 

Успешните стратегии за КТИ най-често зависят от отлични вътрешни и 

външни мрежи и канали за комуникация, включващи различни нива на 

администрацията и представители от няколко КТИ сектори; 

 Създаване на платформи, мрежи, както и клъстери с цел подпомагане на 

изграждането на партньорства с представители на частния сектор и 

създаване на възможност за изграждане на ценни синергии за регионално 

икономическо развитие; 

 Насърчаване на транс-националното сътрудничество с цел обмен на опит 

на нивото на МСП в областта на КТИ и на властите, отговарящи за 

развитието на местните творчески стратегии, като начин за улесняване на 

трансфера на знания и капацитет и ускоряване на учебния път. 
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Стратегически всеобхватен подход към инвестициите и използването на 

финансовите ресурси: 

 Оптимизиране на регионална, национална и европейска финансова помощ 

за покриване на различните нужди на културните и творческите сектори. 

Необходимо е да бъдат разработени синергии в използването на 

структурните фондове, включително Европейския фонд за регионално 

развитие, Рамковата програма “Творческа Европа” (2014-2020 г.), 

Програмата за конкурентоспособност на предприятията и за МСП 

(2014-2020),
107

 “Хоризонт 2020” - Рамковата програма за научни 

изследвания и иновации (2014-2020 г.), инструменти, разработени и 

изпитани съгласно Европейския алианс на творческите индустрии, 

национални и/или регионални програми за КТИ и други възможни 

източници на финансиране; 

 Разработване на иновационни финансови инструменти, като фондове за 

инвестиране или гаранционни фондове за съфинансиране на инвестиции в 

културните и творческите сектори във връзка с финансовия инструмент, 

който е предложен съгласно Рамковата програма “Творческа Европа”
108

 

като начин за насърчаване на частните инвестиции в тази област; 

 По-нататъшно използване на връзките между КТИ и други важни области 

на политиката за сближаване и/или политиките за развитие на селските 

райони, по-специално обновяване на градските и селските райони, 

териториално сътрудничество, културно наследство и туризъм; 

 Насърчаване на инвестициите за защита, насърчаване и развитие на 

културното наследство.
109

 Другите инвестиции включват: развитие и 

използване на нови информационни технологии (например за насърчаване 

на цифровизацията на културното наследство), засилване на 

предприемачеството в КТИ, подкрепа за обновяване на градската среда, в 

която културният елемент (най-вече културната инфраструктура) 

традиционно играе ключова роля за развитието на основани на ИКТ 

културни продукти, приложения и услуги, подпомагане на нови бизнес 

модели за МСП в областта на КТИ и др. Балансът между твърдите 

(структури/инфраструктури: творчески центрове и клъстери, мрежи, 

бизнес инкубатори и свързаните инфраструктури) и меките (човешки 

капитал за решаване на въпроси, свързани с уменията и обучението) 

инвестиции следва да бъдат еднакво насърчаван. 
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 Включени в рамките на Кохезионната политика като част от тематичната цел за опазване на околната среда. В 

политиката за развитие на селските райони се предвиждат конкретни действия, насочени към културното 

наследство. 



 

Интернационализация 

 

Защо интернационализацията трябва да е част от интелигентната 

специализация? 

 

Интернационализацията е компонент от решаващо значение за S3 най-малко 

поради три причини: 

 Светът е плосък и всички елементи на веригата на стойността на дадено 

предприятие могат да бъдат разположени навсякъде по света чрез преки 

чуждестранни инвестиции или аутсорсинг; 

 Еко-системата на държавите-членки и регионите може да бъде оспорена 

от еко-системата на развиващите се страни. Днес дори елементи от 

веригата на стойността на предприятието с висока добавена стойност (т.е. 

научноизследователска и развойна дейност и иновации, помощни услуги, 

достъп до финансиране, дизайн) могат да бъдат произведени извън 

страните от ОИСР. Регионите по този начин могат да се сравняват с други 

региони, за да се прецени, кога реалните или считаните за конкурентни 

предимства са изправени пред предизвикателството за постоянно 

увеличаване на техните стойности; 

 Интернационализацията се превръща във все по-сложен контекст. Тя е 

много повече от износа и преките чуждестранни инвестиции. Тя е 

наистина стратегически съюзи, съвместни научни изследвания, съвместно 

развитие, аутсорсинг, преместване, сливания и придобивания, 

лицензиране на правата върху интелектуалната собственост, меко кацане, 

демонстрация на технологии. 

 

Бариери и предизвикателства 

 

Интернационализацията се отнася до пазарно-технологичното разузнаване, 

насочено към оценка на това дали стратегия за интелигентна специализация е в 

състояние да устои на глобалната конкуренция или да се възползва от глобални 

конкурентни възможности (често пазарни ниши). 

Много доклади показват, че много малки и средни предприятия не използват 

пълния потенциал на вътрешния или на външния пазар. Някои от тези доклади 

наистина показват, че докато 25% от МСП, базирани в ЕС, са въвлечени в 

износа на вътрешния пазар, през последните три години само 13% от МСП в ЕС 



са имали международна дейност извън ЕС чрез търговия или други форми на 

сътрудничество с чуждестранни партньори. 

Според финландско проучване, озаглавено “Международна 

научноизследователска и развойна дейност в МСП с висок растеж - последиците 

за политиката в областта на иновациите”
110

, публичните власти могат да 

помогнат на процеса на интернационализация на технологични компании, като 

ги снабдяват с услуги за поддръжка в шестте области по-долу: 

 знания за международния пазар и търсене на технологии, 

 разработване на стратегии за развитие на международна 

научноизследователска и развойна дейност, 

 идентифициране и подбор на партньори, 

 идентифициране, подбор и придобиване на технологии, 

 квалифициран персонал, 

 финансиране на международни основни, в близост до пазара и 

подкрепящи научноизследователски и развойни дейности. 

 

В някои случаи трябва да бъдат използвани смели регионални политики за 

подпомагане на аутсорсинг или офшоринг, за да се помогне на МСП да 

придобият компоненти, включително познания, на достъпни цени, като по този 

начин им се дава възможност да останат конкурентноспособни и така се 

осигурява тяхното дългосрочно оцеляване. В наше време определено има една 

или повече основателни причини за сравняване на наличните експертни 

познания във всички отдели - научни изследвания, иновации, производство, 

маркетинг/продажби - с тези, които са на разположение в целия свят. 

Подробната сегментация на регионалните бизнес нужди разкрива предимствата, 

които биха могли да извлекат от стратегия за интернационализация. 

 

Фигура 8 по-долу илюстрира тази концепция. 
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Фигура 8 - Матрица на бизнес функциите и международните услуги 

 

Бизнес  

функции  

Международни  

услуги 

  

  

Научни изследвания Съвместни изследвания 

 Достъп до оборудване 

 Създаване (ПЧИ) 

  

Иновации Съвместно разработване 

 Доказателство за икономическа концепция 

 Доказателство за технологична концепция 

 Лицензиране и прехвърляне на интелектуална 

собственост 

  

Производство Аутсорсинг 

 Офшоринг 

 Подизпълнение 

 Създаване (ПЧИ) 

  

Маркетинг Изпитване на пазара 

  

Дистрибуция Икономическо разузнаване 

  

Финанси Първично публично предлагане 

 Сливания и придобивания 

  

 

Как да се действа? 

 

Европейската комисия наскоро публикува различни релевантни документи: 



 Малък бизнес, Голям свят - Ново партньорство за подпомагане на МСП да 

се възползват от глобалните възможности, ноември 2011 г.
111

; 

 Възможности за интернационализация на МСП, август 2011 г.; 

 Европейската мрежа за предприятия може да помогне на МСП да намерят 

устойчиви партньори за прилагане на техните стратегии за 

интернационализация; 

 За програмния период 2014-2020 г. Европейската комисия е предложила 

създаването на Програма за конкурентоспособност на предприятията и 

малките и средни предприятия (COSME). Една от дейностите, 

финансирани чрез програмата, е насочена към подобряване на достъпа до 

пазарите в рамките на Съюза и в световен мащаб.
112
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Инструменти за финансов инженеринг 

 

Защо инструментите за финансов инженеринг трябва да бъдат част от 

интелигентната специализация? 

 

В продължение на повече от десет години бюджетът на ЕС използва финансови 

инструменти, като например заеми, гаранции и капиталови инвестиции за МСП. 

Във финансовата рамка за периода 2007-2013 г. бе въведено ново поколение 

финансови инструменти в сътрудничество с Групата на ЕИБ. В областта на 

структурните фондове са създадени финансови инструменти за подпомагане на 

предприятията, развитието на градските райони, енергийната ефективност и 

възобновяемите енергийни източници чрез револвиращи фондове. Създадени са 

финансови инструменти за подпомагане на земеделските производители, 

селските микро-и туристически фирми чрез Фонда за развитие на селските 

райони. 

Стратегията “Европа 2020” предвижда увеличаване на използването на 

финансови инструменти като част от подхода за обединяване на европейското и 

националното публично и частно финансиране, за да се постигнат целите на 

стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. В този контекст, 

на 6 октомври 2011 г. Европейската комисия прие проект на законодателен 

пакет, който ще оформи Кохезионната политика за периода 2014-2020 г. и ще 

осигури общата рамка за всички политики на ЕС в областта на споделеното 

управление, включително политиката за развитие на селските райони и морската 

политика. В това предложение се подчертава, че ролята на иновационните 

финансови инструменти, чрез разширяване на обхвата им и чрез превръщане на 

рамките на тяхното прилагане в по-гъвкави и ефективни, е да насърчават 

използването на по-ефективна алтернатива на подкрепа или да допълват 

традиционната безвъзмездна финансова помощ. Предложението представлява 

по-солидна правна и оперативна рамка, която осигурява ясни и опростени 

правила относно ключови въпроси на изпълнението, като например 

финансовото управление на участието на ЕС или комбинацията от финансови 

инструменти с безвъзмездна финансова помощ. 

В зависимост от изпълнимостта на финансовите инструменти те могат да бъдат 

приложени към пълната гама от цели на политиката, отразени в програмите, за 

да се осигурят инвестиции в проекти, които демонстрират съответстваща 

способност за погасяване в ситуации на несъвършенство на пазара. Те могат да 

бъдат използвани от държавите-членки и управляващите органи като 

специализирани инструменти или на основата на предварително определени 

модели за национални или регионални инструменти, които позволяват 

ефективно разгръщане на операции в съответствие със стандартните срокове и 



условия, предложени от Комисията. Управляващите органи също могат да 

допринесат за създаването на финансови инструменти на ниво ЕС със средства, 

които ще бъдат заделени за инвестиции в съответствие с отделните програми, 

например, стартиране на гаранционен механизъм за стимулиране на 

финансовите посредници да предоставят заеми на МСП в културните и 

творческите сектори (КТС) в рамките на новата програма “Творческа Европа”. 

 

Бариери и предизвикателства 

 

Като се има предвид относителната новост на много от финансовите 

инструменти, разпространението на информацията и обменът на опит и добри 

практики между държавите-членки, прилагането на финансовите инструменти 

от регионите и финансовите посредници ще остане от съществено значение за 

текущото изпълнение в настоящия програмен период. Но в допълнение, като се 

има предвид по-голямата роля на финансовите инструменти, както е посочено в 

политиката на сближаване след 2013 г., в бъдеще фокусът трябва да се постави 

върху популяризирането им, което ще позволи на нови потенциални 

потребители да се запознаят с този иновационен начин на финансиране и да 

допринесат за постигането на безпрепятствено и бързо прилагане на тези 

инструменти. 

 

Бърз справочник 

 

Този раздел представлява бърз справочник на съществуващите финансови 

инструменти на Финансовата рамка за периода 2007-2013 г., въведени при 

споделено управление от Европейската комисия. В него също така са описани 

накратко съвместните инициативи с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), 

Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) и Банката за развитие към Съвета на 

Европа (БРСЕ), която насърчава прилагането на финансови инструменти със 

средства, предоставени на държавите-членки чрез регионалната политика 

(Европейския фонд за регионално развитие) и политиката за развитие на 

селските райони на ЕС (Европейския земеделски фонд за развитие на селските 

райони). 

 

Инструменти за рисков капитал/собствен капитал на ниво ЕС: Рамкова 

програма за конкурентоспособност и иновации (CIP)/GIF, Marguerite 

 Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации (CIP)- 

инструменти за РПКИ за МСП с висок растеж и иновационни МСП (GIF). 

Иновационните финансови инструменти съставляват част от Програмата 



за предприемачество и иновации (ППИ), една от трите специфични 

програми в рамките на РПКИ. Тяхната обща цел е подобряване на достъпа 

до финансиране за стартиране и растеж на МСП, за да се подкрепят 

инвестициите на тези предприятия в иновационни дейности, включително 

еко-иновации. Инструментът за РПКИ за МСП с висок растеж и 

иновационни МСП (GIF), с бюджет от 500 милиона евро, има за цел да се 

увеличи предлагането на рисков капитал/собствен капитал за 

иновационни МСП в ранните етапи (GIF1) и във фазата на разрастване 

(GIF2). Той се управлява от ЕИФ от името на Комисията (представляваща 

ЕС).
113

 Политическа ГД, която отговаря: ГД “Предприятия и 

промишленост”, с участието на ГД “Икономически и финансови въпроси” 

- за проектирането на инструментите; 

 Фондът “Маргьорит”. Европейският фонд за енергетика, изменение на 

климата и инфраструктура 2020 (фонд “Маргьорит”) е общоевропейски 

фонд за инвестиране в обикновени акции за инфраструктурни инвестиции 

в сектори като транспорт, енергетика и възобновяеми енергийни 

източници. Фондът е учреден като регулиран, специализиран 

инвестиционен инструмент съгласно законодателството на Люксембург. 

Комисията, представляваща ЕС, има място в Надзорния съвет, който е 

отговорен за определяне на цялостната стратегия на фонда, но не участва 

в ежедневното управление на Фонда или в отделни инвестиционни 

решения, тъй като това е задължение на Управителния съвет и 

Инвестиционния комитет на фонда
114

. Политическа ГД, която отговаря: 

ГД “Икономически и финансови въпроси” с участието на ГД “Мобилност 

и транспорт” и ГД “Енергетика”. 

 

Дългови инструменти на ниво ЕС (гаранции/поделяне на риска): Рамкова 

програма за конкурентоспособност и иновации (CIP) - Гаранционен 

инструмент за МСП (SMEG), Инструмент за финансиране чрез поделяне на 

риска (ИФПР), Инструмент за гарантиране на заеми за проекти по TEN-T 

(LGTT) 

 Инструмент за финансиране чрез поделяне на риска (ИФПР). 

Инструментът за финансиране чрез поделяне на риска (ИФПР) има за цел 

да се подобри достъпът до дългово финансиране за инициатори на 

инвестиции в научни изследвания и иновации чрез поделяне на основните 

рискове между ЕС и ЕИБ. Взети заедно, Европейската комисия и ЕИБ 

предоставят до 2 млрд. евро (до 1 млрд. евро всяка от тях) в подкрепа на 

заеми или гаранции в подкрепа на приоритетите на Седмата рамкова 

програма за изследвания и технологично развитие (FP7). Тези вноски се 
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превръщат в до 10 милиарда евро допълнително финансиране на 

разположение на иновационни компании и на изследователската общност. 

Финансирането от ИФПР е на разположение за организатори и субекти от 

всички размери и форми, включително корпорации, мид кап компании 

(със средна пазарна капитализация), малки и средни предприятия, фирми 

със специално предназначение, публично-частни партньорства и 

съвместни предприятия, изследователски институти, университети, 

научни и технологични паркове, както и изследователски инфраструктури 

(обхващащи доставчици, самите инфраструктури, както и предприятия, 

които реализират на пазара своите резултати и услуги). Нов по-малък 

ИФПР инструмент за предоставяне на кредити и лизинги на МСП и по-

малки средни фирми, инструментът за поделяне на риска (RSI), бе 

стартиран в края на 2011 г. Той е управляван от ЕИФ от името на ЕИБ и 

осигурява гаранции за финансови посредници срещу заеми с просрочени 

плащания. Комисията възнамерява да увеличи мащаба и да разшири 

ИФПР съгласно предложената Рамковата програма за научни изследвания 

и иновации “Хоризонт 2020” (2014-2020 г.)
115

. Политическа ГД, която 

отговаря: ГД “Научни изследвания и иновации” с участието на Генерални 

дирекции “Енергетика”, „Информационно общество и медии“, 

“Мобилност и транспорт”, “Икономически и финансови въпроси” и 

“Бюджет”; 

 Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации – Гаранционен 

инструмент за МСП (SMEG). Гаранционният инструмент за МСП 

(SMEG), с бюджет от 500 милиона евро, осигурява насрещни гаранции за 

националните гаранционни схеми, както и директни гаранции за 

финансови посредници с цел увеличаване и подобряване на предлагането 

на дългово финансиране на МСП. SMEG се управлява от Европейския 

инвестиционен фонд (ЕИФ) от името на Комисията (представляваща 

ЕС)
116

. Политическа ГД, която отговаря: ГД “Предприятия и 

промишленост”, с участието на ГД “Икономически и финансови въпроси” 

за проектирането на инструментите; 

 Инструмент за гарантиране на заеми за проекти по TEN-T (ТЕМ). 

Инструментът за гарантиране на заеми за проекти по TEN-T има за цел 

улесняването на по-голямо участие на частния сектор във финансирането 

на инфраструктурата за Транс-европейската транспортна мрежа (TEN-T). 

Привличането на частния сектор за финансиране в основните европейски 

транспортни проекти може да бъде предизвикателство поради 

сравнително високите нива на нестабилност на приходите в ранните етапи 

на работа по проектите. Инструментът за гарантиране на заеми за проекти 
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по TEN-T частично покрива този риск за приходите и в резултат 

подобрява финансовата жизнеспособност на тези TEN-T проекти
117

. 

Политическа ГД, която отговаря: ГД “Икономически и финансови 

въпроси” и ГД “Мобилност и транспорт” - за първоначалния проект на 

инструмента; 

 Гаранционен фонд за филмови продукции по програма МЕДИА. 

Гаранционният фонд за филмови продукции по програма МЕДИА е 

създаден през 2010 г. в рамките на програма МЕДИА 2007. Фондът се 

използва, за да се гарантират 50% - 55% от заемите, отпуснати от местни 

банки на филмовите продуценти, за да се намали риска и да се увеличи 

кредитната им дейност в полза на сектора. Той е в размер на 8 млн. евро за 

периода 2010-2013 г. Фондът се управлява от името на Комисията от две 

различни финансови институции
118

. Политическа ГД, която отговаря: ГД 

“Образование и култура”. 

 

Инструменти, съчетаващи собствен капитал и дългови средства 

 Европейски механизъм за микрофинансиране “Прогрес”. Европейският 

механизъм за микрофинансиране “Прогрес”, създаден през 2010 г., се 

състои от две части: 1) гаранционен инструмента за доставчиците на 

микрокредити (т.е. заеми в размер до 25,000 евро, по-специално за 

уязвимите групи в риск от социално изключване с цел създаване на малки 

търговски операции) и 2) Европейския фонд за микрофинансиране 

“Прогрес”, който предлага заеми и дялови участия на доставчици на 

микрокредити. Инвеститорите на Европейският фонд за 

микрофинансиране “Прогрес” са ЕС (представен от Комисията) и ЕИБ, а 

ЕИФ действа като управляващо дружество
119

. Политическа ГД, която 

отговаря: ГД “Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности”, 

с участието на ГД “Икономически и финансови въпроси” - за 

проектирането на инструментите; 

 Европейски фонд за енергийна ефективност. Европейският фонд за 

енергийна ефективност, който бе създаден през 2011 г., е структуриран 

финансов инструмент, създаден съгласно законодателството на 

Люксембург за инвестиране пряко в по-малкомащабни проекти за 

енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници на местните 

власти и компаниите за енергийни услуги (ESCOs), или за непреки 

инвестиции в такива проекти чрез финансовите институции
120

. 

Политическа ГД, която отговаря: ГД “Енергетика”. 
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Структурни фондове 

 

 В настоящия програмен период (2007-2013 г.), по силата на принципа на 

споделеното управление, средствата от Структурните фондове могат да 

се използват за създаване на инструменти за финансов инженеринг, които 

могат да бъдат инвестирани под формата на собствен капитал, заеми, 

гаранции или други форми на подлежащи на изплащане инвестиции в 

предприятия, предимно МСП, публично-частни партньорства, проекти за 

развитие на градска среда; или в юридически или физически лица, които 

извършват специфични инвестиционни дейности в областта на 

енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници. 

Кохезионната политика не финансира отделни проекти пряко на ниво ЕС, 

вместо това тя финансира многогодишни национални или регионални 

оперативни програми в съответствие с целите и приоритетите на ЕС и 

управлявани от националните или регионалните власти. Структурните 

фондове на ЕС се изпълняват в рамките на споделеното управление и 

законодателството определя ясно разделение на отговорностите между 

държавите-членки и Комисията; 

 Джереми (JEREMIE): Съвместни европейски ресурси за микро, малки и 

средни предприятия е една инициатива на Генерална дирекция 

“Регионална политика” на Европейската комисия (ГД “РЕГИО”), 

разработена заедно с Европейския инвестиционен фонд с цел да се 

насърчи използването на инструменти за финансов инженеринг за 

подобряване на достъпа до финансиране за МСП чрез интервенции на 

структурните фондове
121

. За политиката отговаря: ГД “РЕГИО”; 

 Джесика (JESSICA): Съвместната европейска подкрепа за устойчиви 

инвестиции в градски райони е съвместна инициатива на Генерална 

дирекция “Регионална политика” на Европейската комисия (ГД 

“РЕГИО”), разработена в сътрудничество с ЕИБ и БРСЕ, която е насочена 

към подкрепа за устойчиво градско развитие и обновяване чрез 

механизмите на финансовия инженеринг
122

. 

 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) 

 

В текущия програмен период (2007-2013 г.), подобен на Структурните фондове 

и съгласно принципа на споделеното управление, ЕЗФРСР допринася за 
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подпомагане на финансовия инженеринг под формата на заемни фондове, 

гаранционни фондове и фондове за рисков капитал. Тези фондове, създаването 

на които зависи от избора на държавите-членки и от техните нужди, инвестират 

в селското стопанство и предприятия на хранително-вкусовата промишленост, 

селски неземеделски микро- и туристически фирми, или в юридически или 

физически лица, извършващи конкретна инвестиционна дейности в селските 

райони в съответствие със съответните програми за развитие на селските 

райони. Както и в случая с Кохезионната политика, политиката за развитие на 

селските райони на ЕС не финансира отделни проекти директно на ниво ЕС, 

вместо това тя финансира многогодишните национални или регионални 

програми за развитие на селските райони в съответствие с целите и 

приоритетите на ЕС за развитието на селските райони, и е управлявана от 

националните или регионалните власти.
123

 За политиката отговаря: ГД 

“Земеделие и развитие на селските райони”. 

 

Собствени ресурси на Групата на ЕИБ 

 

Европейската инвестиционна банка е дългосрочната финансова институция на 

Европейския съюз и нейната мисия е да подпомогне изпълнението на целите на 

политиката на ЕС чрез финансиране на стабилни бизнес проекти. В този 

контекст приоритетните цели на дейността по кредитиране на ЕИБ, посочени в 

оперативния план на банката, са икономическо и социално сближаване и 

конвергенция т.е. подкрепа на икономически по-слабо развитите региони на 

Европа чрез изграждане на основана на знанието икономика, развитие на 

трансевропейските мрежи (ТЕМ) , подпомагане на малките и средни 

предприятия (МСП), опазване и подобряване на околната среда и насърчаване 

на устойчивите общности, и в подкрепа на създаването на устойчиво, 

конкурентно и сигурно енергоснабдяване. ЕИБ има два основни финансови 

инструменти: 

 Индивидуални заеми, предоставяни на жизнеспособни и стабилни проекти 

и програми, чиято стойност е повече от 25 млн. евро, които са в 

съответствие с целите на ЕИБ за отпускане на заеми; 

 Кредитно посредничество: кредитни линии за банки и финансови 

институции, за да им помогнат да предоставят финансиране на малки и 

средни предприятия с допустими инвестиционни програми или проекти, 

на стойност по-малко от 25 милиона евро. В някои страни също се 

предоставя микрофинансиране от ЕИБ. 
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Европейският инвестиционен фонд предоставя на финансовите посредници 

цялостна продуктова гама от финансови инициативи за рисково финансиране на 

МСП, допълващи продуктите, предлагани от ЕИБ, с която ЕИФ образува 

Групата на ЕИБ. ЕИФ е насочен към задоволяване на съществуващите и 

бъдещите потребности на пазара чрез създаване на иновационни финансови 

продукти като например капиталови продукти и дългови продукти, портфейлни 

гаранции и увеличаване на кредитирането и микрофинансирането. 

За програмния период 2014-2020 г. Европейската комисия е предложила 

създаването на Програма за конкурентоспособност на предприятията и малките 

и средни предприятия (COSME). Една от дейностите, финансирани чрез 

Програмата, цели да се подобри достъпът до финансиране за МСП под формата 

на собствен капитал и дълг.
124
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Иновационни обществени поръчки 

 

Защо иновационните обществени поръчки трябва да бъдат част от 

интелигентната специализация? 

 

Повечето от съществуващите схеми за подкрепа на научните изследвания и 

иновациите в държавите-членки и регионите се състоят основно в осигуряването 

на подкрепа под формата на финанси, инфраструктура или услуги за 

научноизследователската и развойна дейност или други дейности и 

възможности, които имат за цел създаването на иновации. Въвеждането на тези 

иновационни продукти или услуги на пазара, обаче, е проблем, на който почти 

не се обръща внимание, или само в края на процеса на подкрепа на иновациите. 

И все пак, клиентите са това, от което иновационните фирми се нуждаят най-

много, за да бъдат успешни. Водещите клиенти осигуряват надеждност за 

иновационните продукти и са от жизненоважно значение за утвърждаване и по-

нататъшно подобряване на иновациите. Наличието на клиенти също е основен 

стимул за частните инвеститори да подкрепят иновационните фирми. 

Следователно, цялостната стратегия за подкрепа на иновациите трябва да 

включва подкрепа за идентифициране на потенциални клиенти или насърчаване 

на пазарните възможности (например чрез стимулиране на частно или 

обществено търсене на еко-иновации). Да се започне с въпросите на търсенето 

означава повече шансове за успешни иновации, отколкото да се започне с 

безвъзмездна финансова помощ за научноизследователска и развойна дейност, 

тъй като позволява проектиране на иновационния процес по такъв начин, че да 

съответства по-точно на пазарната възможност и да се получи по-бързо 

навлизане на пазара на иновациите. 

Някои от най-успешните схеми за подкрепа на иновациите - като например 

Схемата на САЩ за иновационни научни изследвания за малкия бизнес 

(SBIR)
125

 – приемат търсенето на иновационни, достъпни и висококачествени 

решения в публичния сектор като отправна точка. След това на 

научноизследователската и развойна дейност се предоставят услуги за 

разработване на иновационни решения с обществени поръчки за развойни 

продукти
126

 или пряко участие в обществени поръчки за иновации
127

, ако 

необходимите технологии/решения са на разположение, но все още не са на 

пазара. Секторът на обществените поръчки за научноизследователска и 

развойна дейност и иновации в САЩ е около 20 пъти по-голям, отколкото в ЕС 
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и фирмите, които се ползват от това, изглежда имат изключително добър достъп 

до частен рисков капитал за по-нататъшното им развитие. 

Също така в Европа обществените поръчки притежават огромен, досега до 

голяма степен неизползван, потенциал за предоставяне на пазарно търсене за 

иновации и пазарни възможности за иновационните фирми, тъй като 

покупателната мощ на публичните органи в ЕС представлява около 19% от БВП 

на ЕС, равен на 2,3 трилиона евро на година
128

. Част от този бюджет идва от 

ЕФРР. 

Използването на обществените поръчки като елемент на 

националната/регионалната стратегия за научни изследвания и иновации за 

интелигентна специализация предлага няколко предимства, като например: 

 

 По-добро съответствие на новите потребности в предоставянето на повече 

и по-добри публични услуги и инфраструктури на гражданите и фирмите 

от това, което могат да предложат готовите продукти, 

 Намаляване на разходите за държавните бюджети в средно-срочен и в 

дългосрочен план, благодарение на по-ефективни енергийни решения или 

решения за ресурси (например функционални изисквания), 

 По-голямо въздействие на иновационните инвестиции благодарение на 

цялостната стратегия, която съчетава инвестициите за 

научноизследователска и развойна дейност (например еко-иновации) със 

закупуването на иновации (например сгради и транспорт с енергийна 

ефективност или ниски емисии на въглерод), 

 По-голям мобилизиращ ефект върху частните инвеститори/рисковия 

капитал благодарение на по-бързия достъп до пазара и възвръщаемост на 

инвестициите за иновационните фирми. 

 

Бариери и предизвикателства 

 

Основните причини, поради които все още твърде малко възложители на 

обществени поръчки в ЕС купуват иновации и поради които възлагането на 

обществени поръчки за иновации все още почти не се използва като инструмент 

за подкрепа на иновациите, са както следва: 

 Липса или неправилни стимули за възложителите на обществени поръчки: 

възложителите на обществени поръчки са склонни да благоприятстват 

ниска цена, нисък риск и готови решения след като се вземе (политическо) 
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решение за това какво да се купува и на каква цена, дори когато ползите за 

обществените доставчици на услуги при изпитване и осигуряване на нови 

технологии и решения са по-дългосрочни; 

 Липса на познания на възложителите на обществени поръчки относно това 

какви нови технологии и иновации са на разположение на вътрешния 

пазар или са възможни и какви могат да бъдат средно-и дългосрочните 

ползи и икономии на разходи; 

 Липса на възможности на възложителите на обществени поръчки за 

управление на процедурите за възлагане на обществени поръчки, 

включващи пазарни консултации, състезателен диалог, оценка на 

разходите и ползите, оценка на разходите в рамките на жизнения цикъл и 

др.; 

 Фрагментация в търсенето и липсата на критична маса: По принцип, 

индивидуалните поръчки най-често са твърде малки за компаниите да 

правят значими инвестиции в иновации. Няма почти никакви механизми, 

които да позволяват обединяването на риск и ресурси между отделните 

страни и различните администрации; 

 Трудности за иновационните МСП да участват в обществените поръчки 

като преки доставчици, както се вижда от проучването на ЕО относно 

достъпа на МСП до обществени поръчки
129

. Това затруднява достъпа на 

държавните органи да иновационния потенциал на МСП, по-специално на 

високотехнологичните МСП, които играят ключова роля в създаването на 

иновационни решения; 

 Няма стратегия, която да свързва обществените поръчки с други цели на 

обществената политика: например, администрациите, които отговарят за 

здравните услуги и грижи, управлението на околната среда, мобилността, 

енергетиката, жилищата, отпадъците и водата не се възприемат като 

играещи роля по отношение на подкрепата за иновационните фирми. От 

друга страна, администрациите, които отговарят за изследванията, 

иновациите и подкрепата на бизнеса не включват в своите стратегии 

въпроса за това какви иновационни решения трябва да се осигурят в 

публичния сектор. В допълнение, двете страни на администрацията не 

разработват съвместно своите стратегии. 

 

Как да се постъпи? 

 

ЕФРР позволява стратегическо комбиниране на инвестиции за изграждане на 

капацитет в научноизследователската и развойна дейност и иновациите и мерки 
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от страна на търсенето по уникален начин. Това е особено вярно за 

обществените поръчки, тъй като договорите за партньорство и стратегическите 

референтни рамки включват различни направления на администрацията 

(например околна среда, транспорт, промишленост, иновации) и позволяват 

разработването на стратегии, които обхващат цели държави (и дори повече). 

Поради това Европейската комисия препоръчва: 

 Разработване на стратегии за интелигентна специализация, които следва 

да включват въпросите на навлизането на пазара и потребностите от 

обществени поръчки сред отправните точки за идентифициране на 

областите на специализация. Финансирането, например, на развитието на 

енергийно-ефективни технологии става все по-надеждно и има по-голямо 

въздействие, ако публичният сектор ги купува като водещ потребител, за 

да ги прилага и изпитва в практиката; 

 Насърчаване на възложителите да закупят иновационни решения чрез 

възлагане и чрез намаляване на потенциалните разходи за иновации и 

финансовите рискове чрез съ-финансиране от ЕФРР; 

 Признаване на фазата на поръчката като стратегическа в обществените 

цикли на политиката, като се включват отделите за поръчки на ранен етап 

в определянето на проекта и на регионалните иновационни стратегии за 

интелигентен растеж; 

 Подпомагане на прозрачността за възложителите на обществени поръчки, 

за да се запознаят с пазара по-добре и да се стимулират иновациите; а за 

предприятията (по-специално МСП), за да разберат по-добре и да 

предвиждат изискванията на възложителите; 

 Подкрепа за промяна в практиките за възлагане на обществени поръчки 

към по-взискателни изисквания/спецификации за изтегляне на иновациите 

на пазара (например, свързани със “зелени” обществени поръчки и оценка 

на разходите в рамките на жизнения цикъл) с цел насърчаване на 

възложителите на обществени поръчки да станат “интелигентен” 

клиент.
130

 Това може да се постигне чрез по-добра подготвителна работа и 

изграждане на капацитет в службите за обществени поръчки, както по 

отношение на определянето на състоянието на най-съвременните 

технологии/решения на пазара, така и на капацитета за управление на 

сложните процедури за възлагане на обществени поръчки. 

 

Разработване на конкретни действия 
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 Да се подпомогне изграждането на капацитет в отделите за възлагане на 

обществени поръчки чрез обучение, обмен на държавни 

служители/служители, занимаващи се с обществени поръчки, и обмен и 

популяризиране на добри практики сред равните
131

 (например връчване на 

награди за най-добра иновация за обществени поръчки или 

методология
132

) и разработване на насоки
133

, включително секторна 

ориентация например за здравеопазването
134

, строителството
135

, 

енергийната ефективност
136

 или секторите за защитни текстилни тъкани
137

 

чрез изграждане на групи и мрежи от възложители на обществени 

поръчки
138

; 

 Да се подкрепят възложителите на обществени поръчки по-добре да се 

ангажират с пазара
139

 с участието на иновационни агенции
140

, търговски 

камари, клъстерни организации/секторни платформи, организации в 

подкрепа на МСП (например Европейската мрежа за предприятия
141

) и 

други органи, които могат да помогнат в изготвянето на взискателни 

спецификации; 

 Да се поканят и ръководят възложителите на обществени поръчки да 

обединят силите си с другите, за да се постигне критична маса, което 

засилва интересът на фирмите да разработват иновационни решения за 

оферта и с цел обединяване на капацитет (правен, процедурен, познаване 

на пазара, технологии и нива на изпълнение, административни бюджети за 

процесите за възлагане на обществени поръчки, и т.н.); 

 Да се подкрепи финансово възлагането на обществени поръчки за 

иновационни решения (стоки и услуги) чрез целенасочени и лимитирани 

безвъзмездни финансови средства за възлагащите органи. 

 

Къде можете да получите вдъхновение 
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 Форум за обществени поръчки от различните области на иновационните 

поръчки, осигуряващ достъп до общността на възложителите с опит в 

областта на иновациите
142

; 

 Транс-национални мрежи между обществените поръчки за иновации, 

създадени с подкрепата на Рамковата програма за конкурентоспособност и 

иновации (РПКИ), за да се улесни обменът на добри практики и 

скринингът на съвместния пазар и технологиите, както и развитието на 

спецификации около подбрани теми: устойчиво строителство на 

болници
143

, защитни текстилни артикули за пожарни бригади
144

 и 

устойчиво строителство
145

. Много от методическите констатации са от 

общ характер и може да вдъхновят иновационни инициативи за възлагане 

на обществени поръчки в други области; 

 Няколко текущи проекти, посветени на мрежите за подкрепа на 

европейските възложители на обществени поръчки, участващи в 

доставките на развойни продукти, които се изпълняват в рамките на 

Седмата рамкова програма (FP7)
146

; 

 Действия от страна на Европейската комисия за подпомагане на 

развитието на “зелени” обществени поръчки, които засилват възлагането 

на обществени поръчки за иновации и еко-иновационни решения
147

; 

 Европейската мрежа за предприятия също така е развила три мрежи за 

членове, които специално се занимават с улесняване на срещата между 

иновационните МСП и публичните купувачи на иновации; 

 Държавите-членки (UK
149

, NL
150

, FI
151

, SE, BE, AT, FR, IT, SP...) и 

регионите (Фландрия
152

, Eszak-Alfold
153

, районът на голям Хелзинки
154

, 

районът на голям Лондон
155

 ...), които прилагат схеми за популяризиране 

на обществените поръчки на иновации и доставките на развойни 

продукти; 

 Няколко европейски проучвания, които подкрепят политиката за 

възлагане на обществени поръчки за насърчаване на иновационните 
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решения (например Обществени поръчки за иновации: Към Европейска 

схема
156

); 

 Информация за политиката на ниво ЕС за развитие на възлагането на 

обществени поръчки за иновационни решения
157

. 
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“Зелен” растеж 

 

Защо “зеленият” растеж трябва да бъде част от интелигентната 

специализация? 

 

На планета с ограничени ресурси Европа трябва да ускори прехода си към 

устойчива на климата и по-екологична икономика, за да повиши своята 

конкурентоспособност и да бъде в състояние да поддържа растежа си. 

Ето защо устойчивият растеж е един от приоритетите на стратегията “Европа 

2020”, в която се подчертава необходимостта от преход към зелена, 

нисковъглеродна, ресурсно-ефективна икономика като нова парадигма за 

устойчив растеж. Иновацията е от съществено значение за успешното отделяне 

на растежа от използване на природния капитал и поради това е ключът за 

създаване на възможност устойчивият и интелигентният растеж да вървят ръка 

за ръка. Иновационните стратегии за интелигентна специализация трябва да 

насърчават “зеления” растеж. Това ще доведе до икономика на ЕС, която е по-

конкурентоспособна в света на високите цени на енергията и тежките ресурсни 

ограничения и конкуренция. В тази рамка, вземащите обществените решения и 

заинтересованите страни в европейските региони и градове, които са отговорни 

за разработването, прилагането и мониторинга на тези стратегии, играят 

решаваща роля. 

Местните и регионалните власти не само често определят рамката, но 

обикновено също са отговорни за прилагането на политики, програми, 

законодателство и публични инвестиции в ключови области за устойчив растеж 

и иновации, като например енергетика, околна среда, транспорт, използване на 

земята, образование и социални услуги. Координацията на различните политики 

и различните нива на управление винаги е предизвикателство, но то е от 

решаващо значение за ускоряването на прехода към по-екологична икономика и 

събирането на участниците в иновациите и околната среда да работят заедно. 

Освен това, регионите трябва да обмислят как да се възползват от бързо 

развиващия се зелен сектор за еко-иновации. 

 

Как да се постъпи? 

 

В настоящия програмен период осигуряването на иновации за устойчив растеж 

изисква подобрена координация между различните оперативни програми и 

програмите за развитие в областите на иновациите, конкурентоспособността, 

околната среда и енергетиката. Това изисква интегрирани и взаимосвързани 



подходи, които съчетават иновациите и устойчивостта в съвместни политики и 

програми. 

Управляващите органи трябва да работят заедно и да осигурят включването на 

съответните участници, като например агенции за околната среда или енергийни 

агенции, както и неправителствени организации и други представители на 

гражданското общество. Вземащите решения в публичния и частния сектор 

трябва да интегрират принципите на устойчивото развитие в ежедневния процес 

на вземане на решения. Устойчивостта трябва да бъде интегрирана в цялата 

стратегия за растеж и в жизнения цикъл на проектите, като се вземат предвид 

въздействието върху околната среда от проектирането до изпълнението и 

излизането от употреба. 

Като част от техните иновационни стратегии за интелигентна специализация, 

публичните органи на регионално и местно равнище трябва да разработят 

интервенции, които помагат за преодоляване на специфични пазарни неуспехи в 

тази област, както и да подобрят предлагането на зелени иновации, технологии 

и решения. Сред основните мерки, които трябва да бъдат насърчавани, са: 

 

 Възлагане на стратегически анализ и подход на собствените 

характеристики, активи, предизвикателства и възможности на региона по 

отношение на неговата среда, природни дадености, потенциал за енергия 

от възобновяеми източници и въздействие на климата в проучвания, които 

ще послужат като основа за определянето на приоритетите, които трябва 

да бъдат установени по отношение на интелигентната специализация; 

 Увеличаване на подкрепата за нови предприемачески фирми, които имат 

за цел да осигурят по-радикални еко-иновации и оспорване на 

съществуващите фирми и бизнес модели, или които използват нови 

екологични технологии; 

 Подобряване на достъпа до финанси, знания и ноу-хау и развитие на 

умения с цел малките и средни предприятия да повишат своята ресурсна 

ефективност и да разработят нови продукти и услуги, които са по-щадящи 

към околната среда; 

 Повишаване на международното и между-регионалното сътрудничество в 

областта на иновациите за устойчив растеж. 

 

Също така е необходимо да се отиде отвъд създаването и предлагането на нови 

технологии и иновации и да се засили разпространението и навлизането на 

иновации за устойчиво развитие. Тези политики включват: 



 Укрепване на пазарите за зелени иновации: местните и регионалните 

власти трябва да използват повече “зелени” обществени поръчки
158

 по 

възможност в синергия с иновациите в областта на обществените поръчки, 

като основен лост за насърчаване на иновациите и устойчивото развитие; 

 Насърчаване на промените в поведението на потребителите и социалните 

иновации: политика за защита на потребителите, образование и 

информация, както и етикетиране; 

 Изпълнение на образцова роля, например в ангажирането на 

администрацията в сертифициране по Схемата за управление и одит на 

околната среда (EMAS)
159

 или в най-съвременно обновяване на 

обществените сгради за подобряване на енергийната ефективност
160

; 

 Други инструменти, като например данъчни или ценови механизми, в 

някои случаи могат също да бъдат в ръцете на регионалните власти. 

 

За следващия програмен период е гарантиран приносът на ключовите области 

на устойчив растеж. Околната среда, изменението на климата и енергетиката са 

изрично включени в проекта за нов регулаторен пакет, който обхваща всички 

споделено управлявани фондове, които се управляват чрез тематични цели, 

инвестиционни приоритети, а също и като хоризонтален принцип. 

Предложените регламенти включват конкретна предварителна условност, която 

изисква от държавите-членки да се съобразят със законодателството в областта 

на отпадъците, водата, климата и енергетиката на ЕС, за да се гарантира 

ефективното използване на средствата в тези области. Освен това, средства от 

ЕФРР са заделени за тематичен приоритет “подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна икономика във всички сектори”; по-специално най-малко 20% 

в по-развитите региони и регионите в преход и не по-малко от 6% в по-слабо 

развитите региони. Обособяването на минимум 5% дял за устойчиво градско 

развитие също ще допринесе за справяне с предизвикателства в областта на 

околната среда, енергетиката и климата в градовете. 

 

Предизвикателства в конкретни области 

 

Устойчива енергия 

 

За периода 2014-2020 г. Комисията е предложила значителна концентрация на 

усилията в рамките на политиката на сближаване върху възобновяемата енергия 
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и енергийната ефективност. Например, по-развитите региони и тези, които все 

още не са завършили своя процес на догонване, трябва да изразходват 20% от 

отпуснатите средства по ЕФРР по тази тема, а по-слабо развитите региони - 6%. 

Политиката за развитие на селските райони също засили своя принос за 

енергийните инвестиции. 

И все пак, постигане на целите 20-20-20 на ЕС за емисиите на парникови газове, 

енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници изисква 

допълнителни иновации и революционизирана енергийна система. В 

допълнение към това широкомащабно разгръщане на вече съществуващите 

решения, научните изследвания и иновациите ще бъдат от решаващо значение 

за превръщането на новите, по-чисти, по-ефективни енергийни източници в 

търговски привлекателни в необходимия мащаб. Стратегическият план за 

енергийните технологии (План SET)
161

 осигурява дългосрочна програма за 

справяне с основни пречки за иновациите. Така, при оценката на своята позиция 

и активи в контекста на развитието и по-нататъшното прилагане на техните 

иновационни стратегии за интелигентна специализация, регионите са поканени 

да се възползват пълноценно от знанията, разработени в рамките на 

Стратегическия план за енергийните технологии (План SET). 

 

Еко-иновации 

 

В предстоящият план за действие на ЕС в областта на еко-иновациите се 

подчертава, че еко-иновациите са от основно значение за справяне с 

предизвикателствата, свързани с недостига на ресурси, замърсяването на 

въздуха, водата и почвата или водната ефективност. Еко-иновациите също така 

създават големи възможности за растеж и работни места и увеличават 

конкурентоспособността на Европа в рамките на световния пазар, който се 

очаква да нарасне до един трилион евро след 2015 г.
162

 Вече 45% от компаниите 

са въвели някакъв вид еко-иновации. Изчислено е, че около 4% от еко-

иновациите са довели до повече от 40% намаление на използваните материали 

на единица продукция, което подчертава големия потенциал за бъдещето. 

Те трябва да бъдат насърчавани не само с помощта на новите технологии, но 

също така и чрез бизнес процеси и организационни промени. По-специално 

затворената икономика, която има за цел намаляването в абсолютно изражение 

на входящите материали, отпадъците и изпускането на вредни вещества по 

веригата на стойността и насърчаването на повторната употреба, рециклирането 

и заместването на ресурси, следва да бъде допълнително укрепена. 
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За това са необходими нови бизнес модели, промишлена симбиоза, системи за 

продуктово обслужване, продуктов дизайн, пълен жизнен цикъл и подходи “от 

люлка до люлка”. Управляващите органи се насърчават да въведат еко-

иновациите в основата на техните иновационни стратегии като хоризонтално 

изискване във всички сектори в тясна връзка със специфичните за района 

заинтересовани страни в областта на енергията, водата и управлението на 

природните ресурси. Целта е да се вградят еко-иновации от самото начало в 

проектирането и разработването на стратегии и програми за иновации и да се 

използват техните възможности. 

 

Природа 

 

В крайна сметка, предизвикателствата, пред които регионите са изправени по 

отношение на адаптирането към изменението на климата и опазването и 

управлението на техните природни активи, изискват иновационни подходи, за 

да могат регионите да се възползват пълноценно от основните възможности. 

Природата и нейните ресурси трябва да бъдат напълно интегрирани в 

регионалните подходи към устойчив растеж и националните/регионалните 

иновационни стратегии за интелигентна специализация. 

Първо, устойчивото управление на природните дадености на региона се нуждае 

от научни изследвания и иновации за по-нататъшното изграждане на знания и 

практически резултати от гледна точка на подобряване на инструментите за 

опазване и управление, практиките и приложенията. Второ, природните 

дадености на региона могат да бъдат самото начало на иновационната дейност и 

развитието на нови технологии или решения, например в случай на 

възобновяемите енергийни източници, но също така и разширяването на био-

икономиката. 

Ето защо, иновационните методи трябва да бъдат взети под внимание за 

мониторинг и управление на природата в широките партньорства, които 

включват бизнес общността, селското стопанство и горския сектор, 

гражданското общество и общините. Мерки също така са много необходими в 

областта на социалните иновации с цел да се ангажират общностите 

положително в опазването на местните природни ресурси и активи. 

 



Социални иновации 

 

Защо социалните иновации трябва да са част от интелигентната 

специализация? 

 

Социалните иновации са важни за регионалното развитие, тъй като те могат да 

създадат нови бизнес възможности, да предоставят нови перспективи за 

гражданите, и да помогнат за модернизацията на публичния сектор. Те могат 

също да бъдат средство за осъществяване на по-отзивчиви към социалната 

промяна политики и да насърчават и подкрепят иновационните социални 

предприятия. Социалните иновации са иновации, които са социални както по 

отношение на целите, така и по отношение на средствата. Конкретно, ние 

определяме социалните иновации като нови идеи (продукти, услуги и модели), 

които едновременно удовлетворяват социални нужди (по-ефективно, отколкото 

алтернативите) и създават нови социални отношения или сътрудничество. С 

други думи, те са иновации, които са едновременно добри за обществото и 

повишават капацитета на обществото да действа.
164

 

Социалните иновации се отнасят до разработването на нови форми на 

организация и взаимодействие с цел да се отговори на социалните/обществените 

въпроси. Те разглеждат социалното търсене или потребност (например грижи за 

възрастни хора), допринасят за справяне с обществено предизвикателство 

(застаряващо общество) и чрез процеса на тяхното измерение (например 

активното участие на възрастните хора, нови услуги) допринасят за 

реформирането на обществото в посока на участие, овластяване, съвместно 

създаване и обучение. 

Поради тези причини социалните иновации предлагат начин за справяне с 

предизвикателствата пред обществото, когато пазарът и публичният сектор не 

реагират ефективно на социалните нужди. Те също имат положителен принос за 

намаляване на разделението на иновациите чрез включване на крайните 

потребители (включително на групите в неравностойно положение) и 

заинтересованите страни в иновационния процес, и насърчават приобщаващия 

растеж. Следователно, те са релевантна обосновка, която следва да се вземе 

предвид при разработването на иновационни стратегии за интелигентна 

специализация. 

Социалните новатори могат да дойдат от всички сфери на живота. Социалните 

иновации могат да бъдат разработвани от частния, обществения и трети сектори, 
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и трябва да включват домакинствата и гражданите, т.е. четворната спирала, и 

могат да се внедряват на национално, регионално и местно ниво. 

 

Бариери и предизвикателства 

 

Социалните иновации са сравнително ново понятие, чиято теоретична рамка е в 

процес на разработване. Съществува риск ти да бъдат затруднени от 

недостатъчно знания, ограничена подкрепа от дейностите на редовите членове, 

социалната инициативност и социалното предприемачество, лошото 

разпространение и малкия мащаб на добрите практики, както и лошите методи 

за оценка на въздействието. Контекстът за разработване на социални иновации е 

много различен в различните социални режими на европейските страни (т.е. 

относителната роля на държава, пазар, семейство). 

Социалните иновации са предизвикателство за традиционните структури, 

формите на организация и властовите отношения, които се променят трудно и 

бавно. Новите форми на ангажиране на служители, крайни потребители или 

граждани, неправителствени организации и местни общности могат да бъдат 

мощни инструменти за иновации, като техният иновационен потенциал се 

използва по-добре, например, чрез модели на съвместно творчество и иновации 

на работното място или модели на четворната спирала (включително 

гражданското общество), обаче, те изискват значителна промяна на 

манталитета. 

Достъпът до финансиране също може да представлява бариера. Например, за 

социалните предприятия може да няма лесен достъп до финансиране от банките 

като за другите предприятия. Проектите трябва да бъдат насърчавани да се 

измъкнат от логиката на безвъзмездната финансова помощ и да станат 

самоиздържащи се. Инструментите за финансов инженеринг могат да предложат 

алтернативи, чиито потенциал не е бил използван достатъчно добре в социалния 

(иновационен) сектор. 

Но социалните иновации могат да създадат нови бизнес възможности, например 

в развиващите се сектори като здравеопазването и образованието. Те също могат 

да играят важна роля в модернизацията и трансформацията на публичния сектор 

и публичните услуги чрез сътрудничество със социалните предприятия, 

неправителствените организации и гражданското общество, и следователно 

трябва да бъдат разработени. 

 

Как да се постъпи? 

Държавите-членки и ЕК инвестират в социални дейности в областта на 

иновациите. Примери могат да бъдат намерени в обновяването на градската 



среда, местното развитие, водено от местната общност, микрофинансирането, е-

здравеопазването и застаряването на населението, иновациите на работното 

място, съвместното творчество, иновационните услуги и социалните и/или 

“зелените” обществени поръчки. 

Важно е да се свържат бизнесът, публичният сектор, социалната икономика и 

гражданското общество. За да постигнат въздействие регионалните и 

управляващите органи трябва да използват опита на обществени организации 

като например иновационни агенции, социални/трудови агенции и регионални 

агенции за развитие, но в същото време НПО, доброволческите организации, 

религиозните организации, и т.н. не трябва да останат неизползвани. 

Могат да се създадат нови структури за сътрудничество и партньорство, могат 

да бъдат предоставени инкубатори за социалните предприятия и инициативите 

на гражданите, както и мерки за стимулиране на развитието и нарастването на 

мащаба на социалните предприятия, насочени към създаването на социална 

стойност. Публичният сектор заема централно място в доставката на много 

услуги със социална и икономическа стойност. В тази връзка, той има ключова 

роля в посрещането (заедно с частни заинтересовани страни и гражданското 

общество) на големите обществени предизвикателства в наше време като 

застаряване на населението, нарастващо търсенето на здравни услуги, риск от 

бедност и социално изключване, необходимост от по-добро и по-прозрачно 

управление, и по-устойчиво управление на ресурсите. 

Иновациите в обществения сектор могат да включват по-специално нови или 

подобрени услуги (например здравни грижи у дома), организационни иновации, 

системни иновации (например нови модели на сътрудничество и 

взаимодействие) и концептуални иновации (например промяна в облика на 

участниците). Това може да доведе до повишаване на ефективността и 

предоставяне на нови и по-качествени услуги, които отговарят не само на 

променящите се нужди и очаквания на потребителите, но също така и на 

бюджетните ограничения. 

Генерална дирекция (ГД) “Регионална политика” е в процес на издаване на 

наръчник за социалните иновации за регионите на ЕС. Той ще съдържа насоки 

за това как да се проектират регионални стратегии, които включват социални 

иновации като потенциал за растеж и промяна. 

Категориите на наградите RegioStars за 2013 г. (организирани от ГД “Регионална 

политика”) включват и категорията “социални иновации”
165

. 

Микро-финансирането доказа, че е добър инструмент за подкрепа на социалните 

предприятия в областта на иновациите. Във връзка с това Европейската комисия 

стартира схемата JASMINE. Тя е съвместно действие за подкрепа на 

институциите за микрофинансиране в Европа. JASMINE е съвместна 
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инициатива на Комисията и групата на ЕИБ за подкрепа на небанкови 

доставчици на микрокредитиране в ЕС. JASMINE се стреми да помогне на 

небанкови доставчици на микрокредитиране за подобряване на тяхното 

управление, информационни системи, управление на риска и стратегическо 

планиране с цел получаване на по-добър достъп до частните капиталови пазари, 

за разширяване и устойчивост
166

. 

Европейският социален фонд (ЕСФ) е направил значителни инвестиции в 

социални иновации, като се започне от подкрепа на местното партньорство и 

повишаване на изграждането на капацитет и работа в мрежа на местните 

заинтересовани страни за прилагането на активни политики на пазара на труда. 

За следващия програмен период социалните иновации се третират в 

хоризонтален план в Регламента за ЕСФ. ГД “Трудова заетост, социални 

въпроси и приобщаване” също директно ще финансира проекти за социални 

експерименти чрез “ПРОГРЕС” и Програмата за социална промяна и социални 

иновации, за да реформира социалната политика. Освен това, те са публикували 

методическо ръководство по социално експериментиране за политиците
167

 и ще 

създадат допълнителни информационни инициативи (бази данни, конференции) 

и експертна група на високо равнище за социално експериментиране. 

ГД “Вътрешен пазар” стартира Инициатива за социално предприемачество 

(SBI), като част от “Отговорния Бизнес пакет”, включващ също и съобщение 

относно корпоративната социална отговорност и директиви за счетоводната 

отчетност и прозрачност
168

. Целта на Инициативата за социално 

предприемачество е да осигури достъп до пазара и да направи по-лесно 

финансирането на социалните предприятия. Съинициатори на инициативата са 

ГД “Предприятия” и ГД “Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване”. В 

началото на декември Комисията предложи регламент за Европейските фондове 

за социално предприемачество
169

. 

ГД “Предприятия и промишленост” е мобилизирала средства от Рамковата 

програма за конкурентност и иновации за социални иновации. Фондовете от 

Рамковата програма ще създадат социална награда за иновации, ще развият 

инкубатори за социални предприятия и ще организират конференция за 

иновациите на работното място в сътрудничество с фламандското правителство. 

Те също така координират Европейската инициатива за социални иновации чрез 

онлайн център за социални новатори
170

 и две проучвания, които ще бъдат 
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публикувани скоро, една за финансиране на социалните иновации и една за 

измерване и оценка на социалните иновации. 

Седмата рамкова програма (FP7) стартира различни покани за представяне на 

предложения, свързани със социалните иновации по направление “Обществени 

и хуманитарни науки”. “Хоризонт 2020" включва също и социални иновации
171

. 

Програмата в областта на цифровите технологии също включва възможност 

за социални иновации чрез електронно здравеопазване и застаряване на 

населението и електронно правителство, например ГД “Информационно 

общество и медии” прилага концепцията за иновации, ориентирани спрямо 

потребителите, в Живи лаборатории и в редица европейски градове, подкрепени 

от средствата на Рамковата програма за конкурентност и иновации – Програма 

за подкрепа на политиката в областта на ИКТ. Участието на потребителите и на 

гражданите в целия процес от началото, през развитието, до утвърждаването и 

разпространението се очаква да донесе обществени иновации в много сектори, 

като например електронното здравеопазване, застаряването на населението, и 

местната власт. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III: РЕГИОНАЛНИ 

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ И 

ИНОВАЦИОННИ СТРАТЕГИИ ЗА 

ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: 

РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА 

 

 

1. Стратегията основана ли е на съответстващо участие на 

заинтересованите страни? Как тя поддържа предприемаческия процес на 

откриване чрез изпитване на евентуални нови области? 

1.1 Стратегията разработена ли е чрез широк процес, базиран на прякото 

участие на заинтересованите страни, включващ предимно регионални 

правителствени/регионални агенции, предприемачи, доставчици на знания, но и 

други/нови заинтересовани страни, които имат потенциал за иновационен 

принос чрез мерки, като например проучвания, консултации, специализирани 

работни групи, семинари и т.н.? 

1.2 Този процес адекватно ли е описан или посочен в представения документ? 

1.3 Идентифициран ли е ръководител на процеса РИС3? Ако да, кой е той? 

Стратегията определя ли водещите предприемачи, които участват в процеса? 

1.4 Определянето на приоритетите в стратегията става ли въз основа на 

идентификацията на пазарните възможности/икономическия потенциал, 

получени от предприемаческо търсене/процес на откриване, т.е. от процес, 

предвиден да идентифицира и изпитва конкретни предприемачески 

възможности?
172

 

 

2. Стратегията основава ли се на доказателства? Как са определени 

силните области и областите на бъдеща дейност? 

2.1 Стратегията включва ли/основава ли са на задълбочен анализ на 

съществуващото положение на страната/региона по отношение на 

научните/технологичните и икономическите специализации или се позовава на 

такъв анализ/свързани проучвания? 

2.2 Основа ли се на разумна оценка на конкурентните предимства на региона, 

включително анализ на неговите силни и слаби страни и затрудненията? 
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2.3 Освен SWOT анализ, каква друга количествена и качествена 

информация/методи са залегнали в стратегията (например клъстерен анализ, 

анализ на веригата на стойността, партньорска проверка, Форсайт)? 

2.4 Предлага ли документът визия за региона? Тази визия описана ли е ясно, 

надеждна и реалистична ли е? 

 

3. Определя ли стратегията приоритети за развитие, основани на иновации 

и знания? Как са определени потенциалните области на бъдещата дейност? 

Как тя подпомага модернизацията на съществуващите дейности? 

3.1 Стратегията очертава ли ограничен набор от иновации и основани на 

знанието
173

 приоритети на развитието? 

3.2 Тези приоритети достатъчно ли са конкретни при идентифицирането на 

съществуващи/потенциални ниши за интелигентна специализация и свързаната 

с нея модернизация на съществуващите дейности или потенциални бъдещи 

дейности? 

3.3 Избраните в стратегията тематични приоритети отразяват ли описанието и 

анализа на регионалната икономическа структура, компетенции и умения? 

3.4 Стратегията взема ли под внимание съображенията за постигане на критична 

маса и/или критичен потенциал в избраните приоритетни области? 

 

4. Стратегията определя ли подходящи действия? Колко добър е наборът от 

политики? 

 

4.1 Стратегията включва ли насоки на действие и/или реалистични пътни карти 

в съответствие с целите? Те достатъчни ли са за постигане на целите? 

4.2 Стратегията показва ли кои органи са отговорни за изпълнението на тези 

насоки за действие/пътни карти? 

4.3. Как стратегията подкрепя/улеснява: 

 кръстосаната клъстеризация и идентифицирането на възможности за 

иновации в интерфейса между различните научни 

дисциплини/отрасли/клъстери? 

 предприемачеството и възможностите за иновации на МСП, например 

чрез улесняване на разпространението и внедряването на технологиите, 

включително Главните базови технологии?
174
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 подобряването на условията от страна на търсенето и по-специално 

обществените поръчки като двигател за иновации? 

 

Има ли предвидени специфични за сектора подкрепящи услуги/схеми? 

 

4.4 Документът очертава ли мерките за насърчаване на частните инвестиции в 

научноизследователска и развойна дейност и иновации, например чрез 

публично-частни партньорства? Демонстрира ли/има ли за цел финансов 

ангажимент на частния сектор със стратегията? 

4.5. Стратегията идентифицира ли бюджетните източници и показва ли 

индикативните бюджетни средства? 

4.6 Включва ли достатъчно балансирана комбинация от меки услуги за подкрепа 

на иновациите и финансови инструменти? Предвижда ли подходяща 

комбинация от безвъзмездна финансова помощ, заеми и финансов инженеринг 

(рисков капитал)? 

 

5. Стратегията насочена ли е навън и как тя насърчава критичната 

маса/потенциала? 

5.1 Стратегията взема ли предвид конкурентната позиция на страната/региона 

по отношение на други страни/региони в ЕС и извън него, както и позицията в 

рамките на глобалните вериги на стойността? 

5.2 Насърчава ли интернационализацията на МСП и стимулира ли регионалните 

клъстери/инициативи за установяване на връзки в рамките на 

международните/глобалните вериги на стойността?  

5.3. Насърчава ли стратегическото сътрудничество с други региони (моля, 

отбележете дали регионите предвиждат разпределение на масовите структурни 

фондове в рамките на техните Оперативни програми и/или сътрудничество чрез 

INTERREG)? 

5.4 Правят ли се достатъчно усилия за избягване на имитацията, дублирането и 

фрагментацията, по-специално с оглед на това, което се случва в съседните 

региони? 

 

6. Стратегията създава ли синергия между различните политики и 

източници на финансиране? Как тя привежда в съответствие/изравнява 

европейските/националните/регионалните политики в подкрепа на 

повишаване на нивото в установените области на настоящите и 

потенциалните бъдещи силни страни? 



6.1 Стратегията и определените в нея приоритети допълват ли приоритетите на 

национално ниво, например в съответствие ли са с Националната програма за 

реформи и има ли синергия с националните политики в областта на научните 

изследвания/образованието? 

6.2 Стратегията основава ли се на координация и сътрудничество между 

ведомствата/министерствата/агенциите, които обхващат съответните политики, 

по-специално между политиките за научните изследвания/науката и политиките 

за икономическото развитие, но също така и по отношение на други съответни 

политики като образование, трудова заетост и политиките за развитие на 

селските райони? Стратегията оценява ли/отчита ли съществуващото равнище 

на координация на политиките в региона? 

6.3 Стратегията включва ли ясно отражение/предложение за това как да се 

използва взаимодействието между различните европейски, национални и 

регионални източници на финансиране, по-специално между Европейския фонд 

за регионално развитие и “Хоризонт 2020”, но също така и други ключови 

програми, като например ЕСФ, ЕЗФРСР и Програмата за конкурентоспособност 

на предприятията и малките и средни предприятия? 

6.4 Отчита ли действията както към, така и от “Хоризонт 2020”, както нагоре, 

така и надолу по веригата, финансирани от Кохезионната политика?
175

 Как се 

свързва стратегията със съответните европейски (Европейския стратегически 

форум за научноизследователска инфраструктура (ESFRI)), както и по-малки 

национални и регионални, партниращи инструменти? 

 

7. Поставя ли стратегията постижими цели, измерва ли напредъка? Как 

подкрепя процеса на обучение и адаптация в областта на политиката? Как 

трябва да бъде съобщавана? 

7.1 Документът определя ли конкретни и постижими цели? Определя ли 

междинните показатели и показателите за резултатите и реалистичен график за 

целите? 

7.2 Регионът има ли въведена стабилна система за управление и мониторинг за 

изпълнение, мониторинг и оценка на регионалната иновационна стратегия? Тя 

подкрепя ли процеса на непрекъснато обучение и адаптация в областта на 
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 Действията нагоре по веригата са насочени към подготовката на регионалните участници/отбори в научните 

изследвания и иновациите, които да участват в “Хоризонт 2020”. Те могат да включват увеличаване на 

инфраструктурата за научни изследвания и иновации, модернизиране на университетите и 

научноизследователските организации, както и разработване на технологично одитиране, международно 

издирване на партньори и информационни кампании за стимулиране и улесняване на участието в “Хоризонт 

2020”. Действията надолу по веригата имат за цел да разпространят бързо на пазара научноизследователските 

и иновационните резултатите от “Хоризонт 2020”. Те могат да включват пилотни инсталации и 

демонстрационни обекти, доказване на концепцията и механизми за инкубация на финансиране на ранен етап, 

приложни изследвания, специфични способности за индустриален и технологичен трансфер и подкрепа на 

клъстерите. 



политиката? Ако не, предвидени ли са действия за изграждане на способности за 

това? 

7.3 Как стратегията следва да бъде оповестена на заинтересованите страни и 

широката общественост? Какви са механизмите за осигуряване на подкрепа за 

стратегията от страна на критични групи и активното участие на тези групи в 

нейното изпълнение? 

 

8. Какви са изводите и какъв съвет може да се даде, за да се подобри 

стратегията? 

8.1 Ако стратегията се основава на по-ранно стратегическо 

упражнение/иновационна стратегия извършен ли е съответен преглед и 

актуализация? Какво е направено/ще бъде направено по различен начин в 

резултат на процеса и стратегията в сравнение с предходната/съществуващата 

икономическа стратегия? 

8.2 Стратегията може ли да се разглежда като регионална стратегия за научни 

изследвания и иновации за интелигентна специализация? Какви са силните й 

страни? Какви са слабите й страни? 

8.3 Какво трябва да се промени/подобри? Чувствайте се свободни да добавите 

всякакви други коментари, които искате да направите, които могат да помогнат 

да се подобри процеса и стратегия за РИС3 в региона. 
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