
ПРЕДСТАВЯНЕ НА НОВИТЕ ПРОЕКТИ НА НА СЪВЕТА ПО  ИНОВАЦИИ И  РАЗВИТИЕ НА ТЕХНОЛОГИИТЕ ПРИ БТПП пред Клуба на смесените и на чуждестранните палати при БТПП
гр.София, 05.07.2016 г., БТПП, Зала А, ул. «Искър» № 9

Проектите на Съвета поиновации и развитие на технологиите приБТПП - ПЛАТФОРМА “Иновационна борса" и“Център за технологичен трансфер" – мостмежду науката и бизнеса“доц.ЙОСИФ АВРАМОВ, доктор по икономика, 
финансово-инвестиционен консултант, СЪПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА ПО ИНОВАЦИИ И РАЗВИТИЕ НА  ТЕХНОЛОГИИТЕ ПРИ БТПП, ЧЛЕН НА УС НА БТПП



Приоритети на Съвета по иновации• Учреден е на 11.05.2011 г. Съпредседатели  са: акад.Никола Съботинов  от БАН и доц. Йосиф Аврамов, член на УС на БТПП.
• Основни приоритети на Съвета по иновации и развитие на технологиите (СИРТ) при БТПП са: връзка на 53-те хиляди членове от средите на бизнеса на палатата с  представители на науката, консултиране на иновативни проекти, разработени от научни колективи или от средите на бизнеса, съдействие  екипите им за финансиране пред банките и пред фондовете за рисково инвестиране, в т.ч. и тези, одобрени по инициативата JEREMIE.
• Комисия от представители на бизнеса и на науката, на Банка ДСК, Агенцията за МСП  и членове на Съвета по иновации оцени най-добрите проекти в двата  конкурса, обявени от Съвета по иновации при БТПП за 2013, 2014 и 2015 г. в категориите: за най-успешна иновативна фирма и за най-добър иновативен проект. 
• Съветът по иновации разполага с два сайта.   Платформа “Иновационна борса” функционира на сайт www.inovacii.eu На нея са презенирани иновационни проекти, търсещи финансиране. Информарционият  сайт  на СИРТ е www.evroproekti.org



ЦЕНТЪР ЗА ТРАНСФЕР НАТЕХНОЛОГИИ ПРИ СЪВЕТА ПО ИНОВАЦИИИ РАЗВИТИЕ НА ТЕХНОЛОГИИТЕ КЪМ БТПП
В ПРОЦЕС НА РЕАЛИЗАЦИЯ Е ПРОЕКТА ЦЕНТЪР ЗА ТРАНСФЕР НАТЕХНОЛОГИИ ПРИ БТПП. ТОЗИ ПРОЕКТ БЕ ПРЕЗЕНТИРАН ПРЕЗ 2015Г. В ГР. ОФЕНБУРГ В РАМКИТЕ НА СМЕСЕНАТА КОМИСИЯ БЪЛГАРИЯ -БАДЕН-ВЮРТЕМБЕРГ. НА 18.11.2015 Г. БЕ ПРЕЗЕНТИРАН И В ГР. НОЙУЛМ, В РАМКИТЕ НА СМЕСЕНАТА КОМИСИЯ БЪЛГАРИЯ-БАВАРИЯ НА18 И 19 11.2015 Г. КЪМ НЕГО БЕ ПРОЯВЕН ЗНАЧИТЕЛЕН ИНТЕРЕС ОТНЕМСКИ КОМПАНИИ, ФОНДАЦИИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЦЕНТРОВЕ. ТОЙ ИЗВЪРШВА МАРКЕТИНГОВА И РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ ДЕЙНОСТТА И КАПАЦИТЕТА НА СЕГАСЪЩЕСТВУВАЩИТЕ НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ В СТРАНАТА И НАЙ –ВЕЧЕ В БАН, СЕЛСКОСТОПАНСКАТА АКАДЕМИЯ, УНИВЕРСИТЕТИТЕ ИОСТАНАЛИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА И КОЛЕЖИ. ТОЙ Е СЪЗДАДЕН СОГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СЛЕДНИТЕ ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:- ПОДКРЕПА НА БЪЛГАРСКИТЕ ИНОВАТИВНИ МАЛКИ И СРЕДНИПРЕДПРИЯТИЯ И ПРЕДИ ВСИЧКО НА 53-ТЕ ХИЛЯДИ ЧЛЕНОВЕ НАБТПП ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНОКООПЕРИРАНЕ В БЪЛГАРИЯ, А СЪЩО И С ОСТАНАЛИТЕ СТРАНИ В ЕС;



ОСНОВНИ ФУНКЦИИ НА ЦЕНТЪРАЗА ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ ПРИ БТПП-ПРОВЕЖДАНЕ ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ПО ИНДУСТРИАЛНИ ОТРАСЛИ ЗА
ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ, ХОРИЗОНТ2020, КАКТО И ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ;- ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИ СЪВМЕСТНИ СЕМИНАРИ – НА НАУЧНАТАОБЩНОСТ И БИЗНЕСА ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ И ЗАСЪЗДАВАНЕ И ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ;ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪВМЕСТНИ РАБОТНИ СРЕЩИ ПО ОТРАСЛИ / СЕКТОРИ СЦЕЛ СЪЗДАВАНЕ НА КОНТАКТИ И СЪВМЕСТНИ ЕКИПИ;- ПОДКРЕПА ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА ИНОВАТИВНИ РАЗРАБОТКИ В ПЛАТФОРМА“ИНОВАЦИОННА БОРСА” ПРИ СЪВЕТА ПО ИНОВАЦИИ КЪМ БТПП;СЪДЕЙСТВИЕ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИКОНКУРСИ ЗА ИНОВАТИВНИ РАЗРАБОТКИ И ИНОВАТИВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ;- ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОУЧВАНИЯ И АНАЛИЗИ И ПО ЗАЯВКА ОТДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, В Т.Ч. И ОКАЗВАНЕ НА МЕТОДОЛОГИЧНАПОМОЩ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА НОРМАТИВНАТА НИ УРЕДБА ОТНОСНОИНОВАЦИИТЕ И ТЕХНОЛОГИИТЕ И УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕВРОФОНДОВЕТЕ;- БЪДЕЩО НАДГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТЪРА ЗА ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ ПРИБТПП, ЧРЕЗ ТРАНСФОРМИРАНЕТО МУ В ОФИС ЗА ПОДКРЕПА НАИНОВАЦИИТЕ И ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ. ПРЕДВИЖДА СЕ ТОЙ ДА СЕИНТЕГРИРА С ДОСЕГАШНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ЗА ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ, ВТ.Ч. С ИЗГРАДЕНАТА НАСКОРО НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ОТ 28 ОФИСИ ЗАТРАНСФЕР ОТ ФОНДАЦИЯ „ГИС ТРАНСФЕР ЦЕНТЪР“ (СКЛЮЧЕН Е ДОГОВОР).



• ПЛАТФОРМА “ИНОВАЦИОННА БОРСА”
• ЗА КОЙ Е ПРЕДНАЗННАЧЕНА ПЛАТФОРМА “ИНОВАЦИОННА БОРСА”?
• Виртуалната Платформа „Иновационната борса” функционира чрезсъздадените за нейната работа Функционална спесификация и софтуер.Основната задача този вид борса е да служи като посредник между автории изпълнители на иновативни разработки, образци и прототипи, и връзкатаим с други участници от реалния бизнес и от финансовите кръгове виновационния процес, които да ги подпомогнат за тяхната пазарнареализация, адаптиране към различни търговски и технологични цели икомерсиализация. Предстои надграждане на софтуера, като за целта екип отСИРТ разработва проект по ХОРИЗОНТ 2020 с българската софтуернакомпания СКЕЙЛ ФОКУС. Платформа „Иновационна борса” предоставявъзможност на Физически и юридически лица:
• Да представят идеи, разработки, прототипи, продукти и др., в процеса на осъществяване на тяхна реализация на пазара.
• Да осъществяват контакти по отношение на финансирането и реализацията на иновативните продукти, изделия и услуги.
• Да търсят изделия и услуги, способстващи за решение на определени проблеми, свързани  с модернизация и обновяване на дейността им в производството – нови патенти, изобретения, лицензи и т.н.
• както и на Иноватори да търсят:
• Подходящ партньор за комерсиализация и трансфер на готова научно-приложна разработка.



ПОТРЕБИТЕЛИ НА ПЛАТФОРМА“ИНОВАЦИОННА БОРСА”• Партньор за довършване на научна разработка
• Финансиране от инвеститори чрез т.нар. дялово финансиране.
• Финансиране чрез способите на т.нар. масово финансиране (crowdfunding).
• Потребители на Платформа „Иновационна борса” са:
• 1.Иноватори - физически или юридически лица с иновационна идеяили продукт, или са произвели прототип или т.нар. нулева серия насъответния продукт. В тази група влизат изобретатели, коитопритежават патент (полезен модел). За неговата реализацията ипревръщането му в иновация, носеща на изобретателя доход,последният търси чрез Платформа „Иновационна борса”инвеститори. Реализацията може да се постигне със средства отдонори или инвеститори.
• 2.Изобретатели, които е без патентовано изобретение, но са подализаявка за патент (полезен модел) и изчакват одобрението й отПатентното ведомство. Това са изобретатели, чието бъдещоизобретение е на фаза „идея”, за чиято реализация се търсятфинансиране от потенциални инвеститори.



3.Дарители, предоставящи финансов ресурс за иновации. Донор –Дарители с интерес към реализиране на иновации. Донорите предоставят финансови средства на изобретатели. Целта е да се довърши реализацията на представена от изобретател идея. Средствата са безвъзмездни или срещу получаване на продукт. В текущата версия се предоставят безвъзмездни средства.4.Инвеститори, които имат интерес за финансиране реализацията на иновации, като търсят съдружие с иноватора като предлага т.нар.дялово финансиране. Това са инвеститори с интерес за реализация на иновации срещу процентно участие в съвместна фирма. 5.Търговски дружества и индустриални предприятия, които търсят иновации за своята производствена дейност с оглед обновяване на производствената си гама изделия, произвеждани от тях. Те търсят иновации или решение на определен технически, научен,производствен или друг технологичен проблем в своята производствена дейност с оглед модернизацията и обновяването ѝ.6.Консултанти, които търсят за сметка на свои клиенти за реализация и финансиране на тяхното ноу хау. 7.Оценители на предложените идеи.8.Брокери, осъществяващи  връзките между иноватори и инвеститори



УСЛОВИЯ ЗА УАСТИЕ В ПЛАТФОРМА “ИНОВАЦИОННА БОРСА”Инвеститорите, които желаят да участват в Иновационната борса следва да сисъздадат профил и да имат готовност за участие в наддаванe, като направятсвоя избор на съшествуващ търг. В случай на спечелено наддаване те трябва даимат готовност да осъществят превод на своя инвестирана сума, като им сеосигурява и директна комуникация с изобретателя. По време на тазикомуникация инвеститорите се договарят с иноватора дали инвестицията имще е под формата на дялово финансиране, т.е. те ще станат съсобтвеници нафирмата или тя е с цел реклама на програмата за т.нар. социална отговорностна дадена фирма (фондация), или има характер на донорскa дейност с изцялоблаготворителни мотиви.Чрез Платформа „Иновационна борса” се предоставя възможност наиндивидуални изобретатели и патентодържатели, както и научно-изследователски организации да представят идеите си, разработки, прототипии продукти; предоставя възможност на физически и юридически лица дапредставят притежаваното от тях ноухау (know how); предоставя възможностна заинтересувани физически и юридически лица да осъществяват контакти запредоставяне на услуги за технологичен трансфер; предоставя възможност назаинтересувани физически и юридически лица да получават услугиспособстващи за решение на определени проблеми, свързани с дейността им;осъществява финансиране на иновационни продукти от инвеститори – от типана т.нар. ангелско финансиране; осъществява масово финансиране (crowdfunding) на иновативни идеи; способства за осъществяване на контакти междупотенциални партньори за разработване и реализация на иновации.



ППпП
• РЕАЛНИТЕ ЕФЕКТИ И ПОЛЗИ ОТ ДВАТА ПРОЕКТА 
• НА СИРТ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БТПП СА СЛЕДНИТЕ:
• Дълготрайните ефекти като резултат от създаването на “ПЛАТФОРМА ИНОВАЦИОННА БОРСА “ и от Центъра за трансфер на технологии  към Съвета по иновации и развитие на технологиите при БТПП се свеждат до:
• a)установяване на директни контакти между български и чуждестранни фирми, университети и научни звена, работещи в областта на иновациите, технологиите и науката;
• б)популяризиране на съвременни върхови български научно –технически достижения  и иновации в чужбина;
• в)създаване на качествено нови възможности за коопериране между български и чуждестранни проиновативни фирми и научни звена от една страна и държавните органи – от друга;
• г)изпълнение на съвместни проекти в областта на науката, иновациите, технологиите ,инженеринговата и развойнната дейности по различни европейски програми, в т. ч. по: COSME,Хоризонт 2020, Мария Кюри, съвместните предприятия на ЕС,  Европейския институт по иновации и технологии, Еврика и др.



БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!
ДОЦ. ЙОСИФ АВРАМОВ, д-р по икономика

Съпредседател на Съвета по иновации при БТПП, член на УС на БТПП
E-mail: josif.avramov@mail.bg ; 

тел.: 02 983 45 62; моб.тел.: 0887 44 52 52
www.inovacii.eu Уебсайт Платформа “Иновационна борса” на Съвета иновации и развитие на технологиите при БТПП

www.evroproekti.org – Информационен сайт на Съвета по иновации при БТПП


