1. Образование по
предприемачество и
насърчаване на
предприемаческия дух и
умения

Мярка

Отговорни
ведомства

Лице за
контакт

Партньори

Начало

Срок

Очакван резултат

Насоки за действие
1. Въвеждане на обучение по
предприемачество в основното
училище

Обучение на учители за преподаване на
МОН
предприемачество по програмите на "Джуниър
Ачийвмънт", България за предучилищна
подготовка и основно образование

Силвия Кънчева

"Джуниър
Ачийвмънт",
България

01.09.2006

01.06.2007 Обучени 100 учители и
започване на обучение в
30 учебни заведения

Ели Анави

НПО

05.09.2006

31.12.2007 Създаване на
предприемаческа култура и
умения сред младите хора

МОН
Обучение на учители от СОУ с профил
технологичен "Предприемачество и бизнес" за
преподаване на предприемачество по
програмите на "Джуниър Аччийвмънт",
България

Силвия Кънчева

"Джуниър
Ачийвмънт",
България

01.09.2006

01.06.2007 Обучени 50 учители и
провеждане на обучение в
22 СОУ

Подпомагане организирането на учебни
компании по програмата на "Джуниър
Ачийвмънт", България

МОН

Силвия Кънчева

"Джуниър
Ачийвмънт",
България

01.09.2006

01.06.2007 Регистриране на 15 учебни
компании в СОУ и 21
компании в
професионалните гимназии

Обучение на ученици по утвърдени
национални програми по предприемачество

МОН

В.Дейкова

РИО

01.09.2006

01.06.2007 Около 20000 ученици
годишно преминали
обучение по
предприемачество

Разпространение на национални програми за
работа в учебно-трениравачни фирми

МОН

В.Дейкова

РИО

01.09.2006

01.06.2007 Създадени 155 УТФ с около
3900 ученици обучени в
умения за развиване на
собствен бизнес

Обучение на учители за ръководители на
учебно-тренировачни фирми

МОН

В.Дейкова

Национален
педагогически
център

01.09.2006

01.06.2007 350 учители обучениза
ръководители на учебнотренировачни фирми

Обучение на учители от професионалните
МОН
гимназии за преподаване на
предприемачествопо програмите на "Джуниър
Ачийвмънт", България

В.Дейкова

"Джуниър
Ачийвмънт",
България

01.09.2006

01.06.2007 Обучени 62 учители за
провеждане на обучение
по предприемаческите
програми

2. Разширяване на обучението по
Реализацията на проект “Обучение в
предприемачество в средните училища предприемачество”.
и създаване на възможности за
стартиране на учебни фирми

МИЕ, Дирекция
"ПОП", Отдел
"РБСИ"

1. Образование по
предприемачество и
насърчаване на
предприемаческия дух и
умения

Мярка

Отговорни
ведомства

Лице за
контакт

Партньори

Начало

Срок

Очакван резултат

Насоки за действие
3. Разширяване на обучението по
предприемачество във ВУЗ и
увеличаване броя на центровете по
предприемачество във ВУЗ

Участие в реализацията на Българо-холандси МИЕ, Дирекция
проект "PPA05/BG/9/1", насочен към
"ПОП", Отдел
реализиране на нови мерки за провеждане на "РБСИ"
иновационната политика

Ели Анави

ИАНМСП, МОН,
университети,
МСП, НПО

01.01.2006

01.01.2007 Насърчаване на
предприемачеството сред
студентите

Реализация на проект “Подкрепа за
създаването на “Центрове за насърчаване на
предприемачеството”

МИЕ, Дирекция
"ПОП", Отдел
"РБСИ"

Ели Анави

ИАНМСП, МОН,
университети,
МСП, НПО

01.01.2007

31.12.2007 Насърчаване на
предприемачеството сред
студентите

Национален конкурс за финансиране на 8
технологични стартиращи фирми на студенти
и завършили висшите училища в Р.България
през 2006 г. и 2007 г.

ИАНМСП, ГД
"МЗИП"

Христо Медаров

МИЕ, Дирекция
"ПОП", Отдел
"РБСИ"

02.07.2007

31.12.2007 Създадени и подкрепени 8
технологични старти-ращи
фирми от студенти и
завършили висшите
училища в Р.България през
2006 г. и 2007 г.

ВУЗ НПО, МСП

01.04.2007

01.11.2007 Популяризиране на
предприемачеството сред
студентите

НПО, външни
организации

01.03.2007

01.11.2007 Подобряване
консултантското
обслужване на МСП на
всеки етап от развитието
им

Провеждане на "Дни на предприемача " във
ВУЗ. Представяне на добри практики за
успели млади предприемачи
4. Подпомагане обучението по
предприемачество в предприятия,
регистрирани по Закона за занаятите
5. Създаване на Национална програма Участие в разработване и изпълнение на
за предлагане на доживотни
програмата. Определяне пакети от услуги на
консултански услуги на МСП
всеки етап от развитие на МСП

6. Подпомагане стартирането на
нови предприятия, разработване
на програми по обучение в
предприемачество и стартиране
на бизнес - включително на
специализирани програми спрямо
женското предприемачество и
предприемачеството сред
етническите малцинсва

МИЕ
ИАНМСП

Внедряване на Програма за създаване на
капацитет за бизнес консултиране в
дирекциите "Бюра по труда"

МТСП-група за
управление на
проект "ГФМ"

Красимир Христов- АЗ
ръководител проект
"ГФМ"

01.01.2007

31.12.2007 2900 консултирани
стартиращи предприемачи
на територията на 9
области

Реализация на проект “Създаване на
конкурентноспособни стартиращи фирми –
Проект 100”

МИЕ, Дирекция
"ПОП",
отдел"НМСПП"

Ели Анави

ПРООН

01.01.2007

01.12.2007 Цялостна подкрепа за
стартиране на собствен
бизнес

Разработване на програми за обучение в
предприемачество и стартиране на бизнес

МОН

ИАНМСП

01.01.2007

01.06.2007 Систематизирани и
разработени теми по
предприемачество.

Провеждане обучение по предприемачество
на база разработени програми в т.ч. сред
жените и малцинствата в 6-те района за
планиране.

ИАНМСП

НПО, браншови
организации

01.07.2007

01.12.2007 Повишена готовност за
стартиране на собствен
бизнес
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7. Въвеждане в бизнес-центровете на
редовни курсове за обучение в
предприемачество

Участие с лектори при провеждането на
курсове за обучение по предприемачество

БАН

8. Водене на информационни
кампании сред обществото,
популяризиращи идеята за собствен
бизнес

ИАНМСП
Провеждане на информационни дни "Как да
започна собствен бизнес" - 12 семинара в 6-те
района за планиране. Публикуване в интернет
сайта на ИАНМСП

Г.Райчевски

БАРДА

01.03.2007

30.10.2007 Повишаване на
специфичните знания по
предприемачество

Областни и
общински
администрации, АЗ
и външни
организации

01.01.2007

30.11.2007 Подобрена информираност
относно предимствата на
собствения бизнес.

Изготвяне на Годишен доклад за състоянието
и развитието на МСП в България

МИЕ, Дирекция
"ПОП",
отдел"НМСПП"

Ели Анави

ИАНМСП, външни
организации

01.03.2007

01.12.2007 Подобряване
информираността за
състоянието на проблемите
на МСП

Създаване и поддържане на специализиран
интернет портал за предприемачи

БАН

Тодор Стоилов

ИККС, ИИТ, ИИ

01.03.2007

30.09.2007 Специализиран портал за
предприемачи

2. Подобряване на бизнес
средата

Мярка

Отговорни
ведомства

Лице за
контакт

Партньори

Начало

Срок

Очакван резултат

Насоки за действие
МВнР,МВР, МО,МФ

01.01.2007

01.12.2007 Подобряване на условията
за трансфер на
високотехнологични
изделия и нови технологии
от и за България

Наблюдение и отчитане прилагането на
МДААР
Закона за ограничаване на
административното регулиране и
административния контрол върху стопанската
дейност

Всички държавни
институции

01.01.2007

01.12.2007 Подобряване на бизнес
средата

Провеждане на изследване на факторите за
развитие на МСП

ИАНМСП

Външни
организации

01.03.2007

01.11.2007 Изготвени предложения за
подобряване условията за
развитие на МСП

2. Усъвършенстване работата на „едно Провеждане на изследване сред МСП за
удовлетвореността на клиентите от услугите
гише” и регистриране на фирми
на ИАНМСП
онлайн

ИАНМСП

Външни
организации

01.04.2007

01.11.2007 Създадени условия за
усъвършенстване на
услугите на ИАНМСП

3. Развитие и внедряване на е-бизнес Провеждане на семинари в 6-те района за
модели в МСП и изграждане на
планиране "Добри практики на е-бизнес
портали В2В, В2С и др
модели и електронна търговия"

ИАНМСП

ДАИТС, външни
организации

01.04.2007

01.11.2007 Подобрена информираност
за добрите практики и
електронната търговия и
ползите от прилагането им.

1. Премахване на нормите, поставящи Хармонизиране на вътрешното
излишни административни бариери
законодателство в областта на експортния
контрол на стоки и технологии с двойна
употреба

МИЕ

Христо Атанасов

2. Подобряване на бизнес
средата

Мярка

Отговорни
ведомства

Лице за
контакт

Партньори

Начало

Срок

Очакван резултат

Насоки за действие
4. Изграждане информационна
система за предоставяне услуги на
МСП в ИАНМСП

Изграждане на интернет портал за
доставчиците на услуги за МСП

ИАНМСП

Централноевропейска
инициатива

01.02.2007

01.12.2007 Създаване на условия за
подобряване
информационното и консултантско обслужване на
МСП.

Разработване на техническото задание и изграждане на информационна система в
ИАНМСП за предоставяне услуги на МСП

ИАНМСП

НПО, външни
организации

01.02.2007

01.12.2007 Създаване на условия за
подобряване
информационното
обслужване на МСП.
Увеличаване
посещаемостта на интернет
страницата.

5. Развитие на практиката „Оценка на
въздействието” по отношение на
новите и изменяните нормативни
актове
6. Подпомагане организациите,
подкрепящи бизнеса

МИЕ
Провеждане на национално изследване на
нуждите на МСП от консултантски услуги и на
предлаганите услуги по региони и видове
услуги

Атанас Кирчев

01.03.2007

01.12.2007 Идентифицирани различия
между нужди на МСП и
предлагане от
консултантски услуги по
региони

Разработване на национални стандарти за
консултантски организации и модули
консултантски услуги

МИЕ

Атанас Кирчев

01.03.2007

01.12.2007 Национални стандарти за
консултантски организации
и модули консултантски
услуги

Подбор на консултантски организации и
създаване на мрежа в подкрепа на бизнеса

МИЕ

Атанас Кирчев

01.09.2007

01.12.2008 Създадена мрежа от
консултантски
организации. Подобрено
качество и количество на
професионалните
консултантски услуги за
бизнеса и разширяване
достъпа до тях

Създаване на мрежа от организации,
предоставящи информационни и
консултантски услуги на предприятията.

ИАНМСП
Институционален
бенефи-циент по
ОП
"Конкурентоспосо
бност"

01.02.2007

01.12.2007 Подобрено качество и
количество на
професионалните
консултантски услуги за
бизнеса и разширяване
достъпа до тях.

НПО,
предоставящи
информационни и
консултантски
услуги

2. Подобряване на бизнес
средата

Мярка

Отговорни
ведомства

Лице за
контакт

Партньори

Начало

Срок

Очакван резултат

Насоки за действие
МТСП

7. Подкрепа участието на
предприятията във формирането на
националните и европейските
политики към МСП

Участие в Европейската "Инициатива за
здравословно и безопастно работно място",
предназначена за МСП

8. Подкрепа за изграждането и
развитието на бизнесинкубатори

Създаване на бизнес-инкубатори към мрежата ИАНМСП
от организации в подкрепа на бизнеса

9. Борба срещу нелоялната
конкуренция

НСУТ, Ф"УТ",
ИА"ГИТ", ИАМСП,
работодатели и
синдикати

01.01.2007

01.12.2007

НПО, членове на
мрежата за
подкрепа на
бизнеса

01.09.2007

01.12.2007 Създаване условия за
стартиране на фирми и
комплексна подкрепа за
предприятията от района.

3. Улесняване на достъпа
до финансиране

Мярка

Отговорни
ведомства

Лице за
контакт

Партньори

Начало

Срок

Очакван резултат

Насоки за действие
1. Създаване на Банка за развитие,
Национален гаранционен фонд и
подпомагане развитието на
съществуващи гаранционни фондове

2. Подпомагане развитието на
фондове за рисково инвестиране

3. Облекчаване на условията за
чуждестранни инвестиции и
насърчаване на вътрешните
инвестиции

Създаване на Национален Гаранционен Фонд Насърчителна
АД
банка АД, МФ,
ИАНМСП

Д. Димитров, С.
Чакалски

Подкрепа за създаване или разширяване
дейността на съществуващи гаранционни
фондове

МИЕ

Атанас Кирчев

Създаване на фонд за гарантиране на
кредити

МИЕ

Етелка Чернакова

Създаване на Фонд за капиталови
инвестиции като дъщерно дружество на
Насърчителна банка АД

Насърчителна
банка АД

Д. Димитров, С.
Чакалски

Създаване на факторингово дружество към
Насърчителна банка АД

Насърчителна
банка АД

Д. Димитров, С.
Чакалски

Подкрепа за фондове за дялов (рисков)
капитал

МИЕ

Атанас Кирчев

Кредитна линия за МСП

МИЕ

Етелка Чернакова

Създаване и поддържане на информационна
система за предоставяне услуги на
инвеститори

БАИ

ЕИФ

01.01.2007

01.09.2007 Улесняване достъпа до
финансиране на МСП и
успешно усвояване от МСП
на средства от
структурните фондове на
ЕС. Националният Гаранционен Фонд ще
подпомогне
организационното,
експертно и капиталово
укрепване на други
структури, използващи
гаранционни схеми регионални или браншови
фондове.

01.12.2007

01.12.2013 Създадени и укрепени
гаранционни фондове

01.03.2007

01.12.2007 Улесняване достъпа до
финансиране на МСП

ЕИФ

01.06.2007

01.12.2007 Улесняване достъпа до
финансиране на МСП

ЕИФ

01.06.2007

01.12.2007 Улесняване достъпа до
финансиране на МСП и
повишаване на техния
експортен потенциал.

01.12.2007

01.12.2013 Създадени и укрепени
фондове за дялов (рисков)

МФ КфВ
ПроКредитБанк

01.03.2007

01.12.2007 Улесняване достъпа до
финансиране на МСП

МИЕ

01.09.2007

01.09.2009 Информационна система

КфВ

3. Улесняване на достъпа
до финансиране

Мярка

Отговорни
ведомства

Лице за
контакт

Партньори

Начало

Срок

Очакван резултат

4. Насърчаване развитието на
капиталовия пазар и излизането на
МСП на фондовата борса
5. База данни за кредитната история
и кредитния рейтинг на
предприятията
6. Облекчаване на данъчните и
осигурителни тежести
7. Информационни кампании относно Провеждане на 6 семинара "Възможности за
възможностите за финансиране
финансиране" и изисква-нията "Базел ІІ" в
РП

ИАНМСП

банки, фондове за
рисков капитал,
гаранцонни
фондове, GTZ

01.02.2007

01.12.2007 Повишена информираност
на МСП за възможностите
и условията за
финансиране и
изискванията "Базел ІІ"

4. Конкурентоспособност
и иновации

Мярка

Отговорни
ведомства

Лице за
контакт

Партньори

Начало

Срок

Очакван резултат

Насоки за действие
1. Насърчаване на предпроектните
проучвания и приложните
изследвания и тяхната
комерсиализация

Грантова схема за НИРД проекти в
предприятия

МИЕ, ИАНМСП

НИФ

ИАНМСП

Програма за повишаване на иновациите в
МСП

МОН

Б.Липовска

МСП,БАН,ВУЗ,
НПА

01.01.2007

01.12.2007 подобряване на
иновационните процеси
във фирмите

Нови технологии в енергетиката

МОН

Б.Липовска

МСП,БАН,ВУЗ,
НПА

01.01.2007

01.12.2007 повишаване на

Атанас Кирчев

31.12.2007

01.12.2013 Увеличен брой и дял на
сертифицираните
предприятия

дирекция
"Превантивна
дейност"

01.07.2007

31.12.2007 Въведен масив от
необходима и полезна
информация за МСП във
връзка със схемите

2. Насърчаване на въвеждането на
Грантова схема за насърчаване въвеждането МИЕ
стандарти за управление по качество на стандарти за управление и
и по околна среда (вкл. и
сертифициране на предприятия
интегрирани системи за управление
(ИСУ)) и подпомагане на
внедряването и сертифицира-нето на
Европейската схема за управление и
одит по околна среда (EMAS), и на
процеса на присъждане на
екомаркировка
МОСВ
Въвеждане на информация относно
Европейската схема за управление и одит по
околна среда (EMAS) и за схемата за
екомаркировка в интернет страницата на
МОСВ

Филип Крумов

Повишаване на броя на
НИРД проектите
разработени от
предприятия или в
сътрудничество между
предприятия и научни
организации, увеличен
обем частни инвестиции в
НИРД
2007

Повишаване иновативната
активност.
Сътрудничество между
бизнеса и научните
организации.

конкурентоспособността

4. Конкурентоспособност
и иновации

Мярка

Отговорни
ведомства

Лице за
контакт

Партньори

Начало

Срок

Очакван резултат

Насоки за действие
Въвеждащо обучение относно Европейската МОСВ
схема за управление и одит по околна
среда(EMAS)и/или схемата за екомаркировка

дирекция
"Превантивна
дейност"

01.01.2007

31.12.2007 Запознаване на МСП с
основните
административни
изисквания за прилагане
на схемите и
насърчаването им за
поемане на доброволни
ангажименти

МОСВ

дирекция
"Превантивна
дейност"

31.05.2007

31.12.2007 Определяне на обхвата и
специфичните критерии за
присъждане на знака за
екомаркировка за две
продуктови групи
"Персонални компютри" и
"Преносими компютри"

Атанас Кирчев

31.12.2007

01.12.2013 Намалена енергоемкост на
производството в
подкрепените
предприятия

Усъвършенстване на нормативната уредба за МИЕ - дирекция
стимулиране на МСП, въвели
"ЕЕООС"
енергоспестяващи технологии

01.01.2007

31.12.2007 Намалена енергоемкост на
производството в МСП

Организиране и провежда-не на
целенасочени инфор-мационни кампании,
вкл. семинари, конференции и др., по
въпросите, свързани с насърчаване
внедряването на енерго-спестяващи,
екологосъоб-разни и възобновяеми
енергийни технологии

МИЕ - дирекция
"ЕЕООС", АЕЕ

01.01.2007

31.12.2007 Насърчаване
внедряването на
енергоспестяващи,
еколого-съобразни и
възобновяеми енергийни
технологии

МИЕ - дирекция
Издаване на практически ръководства по
сектори за подготовка изпълнението на
"ЕЕООС"
поетите ангажименти при присъединяването
ни към ЕС в областта на околната среда,
енергийната ефек-тивност (ЕЕ) и ВЕИ

01.01.2007

31.12.2007 Запознаване на МСП с
поетите ангажименти към
ЕС в областта на околната
среда, енергийната
ефективност и ВЕИ

МИЕ - дирекция
Изграждане на публична информационна
система за състоянието на ЕЕ и усвоя-ването "ЕЕООС"
потенциала на ВЕИ

01.01.2007

31.12.2007 Изградена информационна
система

Реализиране на целеви мерки за
насърчаване обследванията за ЕЕ в МСП

01.01.2007

31.12.2007 Насърчаване на
инвестициите в ЕЕ и ВЕИ
от страна на МСП

Определяна на обхвата и специфичните
критерии за присъждане на знака за
екомаркировка на за две продуктови групи:
"Персонални компютри" и "Преносими
компютри"

3. Подобряване енергийната
ефективност на предприятията

Грантова схема за подкре-па въвеждането на МИЕ, ИАНМСП
енерго-спестяващи технологии и
възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в
предприятията

МИЕ - дирекция
"ЕЕООС", АЕЕ,
ИАНМСП

4. Конкурентоспособност
и иновации

Мярка

Отговорни
ведомства

Лице за
контакт

Партньори

Начало

Срок

Очакван резултат

Насоки за действие
Развитие на механизма на публичночастното парт-ньорство чрез сключване на
доброволни споразуме-ния за подобряване
на ЕЕ

4. Подобряване на иновационната
култура на предприемачите

МИЕ - дирекция
"ЕЕООС"

Изготвяне на Годишен доклад за състоянието МИЕ, Дирекция
и развитието на националната политика в
"ПОП",Отдел
областта на иновациите и предложения за
"РБСИ"
мерки за реализация на Иновационната
стратегия през 2008 г.

5. Подобряване инфраструктурата за Създаване на офиси за технологичен
разпространение на иновации
трансфер

МИЕ

БСК, КРИБ,
Браншови камари

01.01.2007

31.12.2007 Насърчаване на
инвестициите в ЕЕ и
подобряване на
капацитета за управление
на ЕЕ на секторно ниво

Ели Анави

Министерства и
агенции, ИАНМСП,
бизнес
организации,
научни
организации, НПО
и др.

01.01.2007

31.12.2007 Изготвени Годишен доклад
и Годишна програма

Атанас Кирчев

Университети,
БАН,
изследователси
институти, ДАИТС

01.05.2007

01.12.2007 Създадени офиси за
технологичен трансфер в
технически университети
и изследователски
институти

01.12.2007

01.12.2013 Модернизиране на
оборудването на
изследователските
институти

Грантова схема за изследователски
институции за придобиване на научноизследователско оборудване с приложна
насоченост
6. Подкрепа на стартиращи
високотехнологични предприятия

7. Подкрепа за технологично
обновление на производството

8. Подкрепа въвеждането на
нанотехнологиите в производството

Грантова схема за стартиращи технологични МИЕ
фирми

Атанас Кирчев

Университети,
БАН,
изследователси
институти, ДАИТС

31.12.2007

01.12.2013 Увеличаване броя на
устойчивите стартиращи
технологични фирми

Подкрепа на предприемачи за стартиране на МИЕ
бизнес

Ели Анави

ПРООН

01.01.2007

31.12.2007 Създадени
конкурентоспособни микро
и малки предприятия

Инвестиционна грантова схема за МСП по
Програма ФАР

МИЕ, ИАНМСП

Атанас Кирчев

01.05.2007

01.12.2013 Модернизиране на
оборудването на
предприятията

Грантова схема за технологично обновление МИЕ, ИАНМСП
на производството в МСП

Атанас Кирчев

01.09.2007

01.12.2013 Модернизиране на
оборудването на
предприятията

5. Развитие на
клъстерните структури

Мярка

Отговорни
ведомства

Лице за
контакт

Партньори

Начало

Срок

Очакван резултат

Насоки за действие
1. Изграждане на специално звено в
Изпълнителната агенция за
насърчаване на МСП, което да работи
като национален координатор по
дейностите за насърчаване
изграждането и развитието на
клъстерите в България

Изграждане на експертна работна група,
МИЕ, ИАНМСП
която да осъществява координация на
дейностите по изграждането и развитието на
клъстерните структури в България

2. Използване на клъстерните
Подкрепа за съществуващи или
МИЕ, ИАНМСП
обединения като база за развитие на новосформирани клъстери с цел подобряване
иновативния потенциал на МСП и за на конкурентоспособността
насърчаване на предприемачеството

3. Създаване на координационна
група „Бъдещо развитие на
клъстерите в България” на
национално ниво, с участието на
бизнес асоциациите, работодателските сдружения и други
неправителствени организации

Браншови
асоциации, НПО

Атанас Кирчев

01.01.2007

01.04.2007 Създаване на условия за
идентифициране и развитие
на клъстери и възможности
за взаимо-действие между
тях.

01.05.2007

01.12.2008 Подкрепени 8-14 клъстера

Провеждане на работни срещи, семинари и
конференции за запознаване с опита по
изграждането и развитието на клъстерни
структури у нас и в чужбина

МИЕ, Дирекция
"ПОП",
отдел"НМСПП"

Ели Анави

Дирекция "ППП",
ИАНМСП,
Браншови
асоциации, НПО,
сдружения и
асоциации

01.01.2007

31.12.2007 Подобрена информираност
на бизнеса за политиката по
отношение на МСП

Създаване и поддържане на специализиран
интернет портал Clusterbg.com в Интернет
страницата на МИЕ

МИЕ, Дирекция
"ПОП",
отдел"НМСПП"

Ели Анави

Дирекция "ИОТ"

01.01.2007

31.12.2007 Подобрена информираност
на бизнеса за политиката по
отношение на МСП

Изграждане на координационна група за
бъдещото развитие на клъстерите в
България.

МИЕ, ИАНМСП

НПО, сдружения,
асоциации

01.01.2007

01.06.2007 По-добра координация на
дейностите, свързани с
изграждането и развитието
на клъстерни структури в
страната.

6. Подобряване достъпа
до единния и външния
пазари

Мярка

Отговорни
ведомства

Лице за
контакт

Партньори

Начало

Срок

Очакван резултат

Насоки за действие
1. Подпомагане участието на
Реклама и промоция на отделни групи
български предприятия на
продукти
международни изложения и панаири,
кооперационни борси и бизнес мисии

Насърчаване експорта на България. Проект
"Дейности за реклама и промоция на отделни
групи продукти:
- подкрепа участието в международни
изложения,
- организиране и провеждане на бизнес
форуми,
- кооперационни борси,
- реклама за увеличаване на износа,
-защита на българските продуктови имена.

2. Подпомагане на предприятията
относно покриване изискванията на
ЕС за достъп до единния пазар

МИЕ, ИАНМСП

Атанас Кирчев

ИАНМСП
Институционален
бенефициент по
ОП "Конкурентоспособност"

БТПП, БСК, КРИБ,
браншови
асоциации

08.05.2007

01.12.2009 Увеличаване на общия
брой и относителния дял
на предприятията
участвали в международни
панаири и изложения,
кооперационни борси и
бинес мисии

Браншови
организации,
БАЕЗ, МИЕ,
външни
организации

01.02.2007

01.12.2007 Повишен експортен
потенциал на МСП.
Преодоляна негативна
тенденция на
външнотърговското салдо.

МЗГ
Осигуряване на българското национално
участие в международното изложение за
селскостопански стоки и хранителни
продукти "Зелена седмица 2007"-осигуряване от МЗГ на безплатна изложбена площ
за българските фирми изложителки

Искра Вълчевадиректор "ЕИМО"

браншови
организации

01.11.2006

18.01.2007 Представяне на богатия
потенциал на българската
хранително-вкусова
промишленост

Грантова схема за покриване на
международно признати стандарти за МСП системи за управление на качеството, на
околната среда и др.

Атанас Кирчев

БИС

01.09.2007

01.12.2008 Увеличаване на общия
брой и относителния дял
на предприятията
сертифицирани по
ISO9001 и ISO14000

дирекция
"Европейска
интеграция"

Браншови
организации

01.01.2007

01.12.2007 Повишаване
информираността на
бизнеса

Браншови
организации,
БАЕЗ, МИЕ,
външни
организации

01.02.2007

01.12.2007 Повишен експортен
потенциал на МСП.
Преодоляна негатив-на
тенденция на
външнотърговското салдо.

МИЕ, ИАНМСП

Издаване на практически ръководства по
МИЕ
сектори за изискванията на ЕС, включително
новото законодателство
Проект за увеличаване ефективността на
износа: - проучвания; - анализи; - план за
популяризиране на износа; - маркетингова
дейност; - инфо-дни на износа.

ИАНМСП

6. Подобряване достъпа
до единния и външния
пазари

Мярка

Отговорни
ведомства

Лице за
контакт

Партньори

Начало

Срок

Очакван резултат

Насоки за действие
МЗГ
Провеждане на информационна кампания и
изготвяне на материали за насърчаване
участието на МСП в схемите за производство
на качествени земеделски продуктии храни и
промоционални програми в съответствие с
политиката по качество и промоции на ЕС

Искра Вълчевадиректор "ЕИМО"

Организиране на работни семинари за
МРРБ
популяризиране на европейските изисквания
към строежите и строителните продукти

3. Усъвършенстване базите данни за
намиране на подходящи търговски
партньори от целия свят

Създаване и развитие на електронна
МИЕ, ИАНМСП
информационна система и база данни на
ИАНМСП за обмяна на информация и търсене
на партньори

4. Усъвършенстване на финансовите
инструменти за подпомагане на
външната търговия

Създаване на експортен гаранционен фонд
(гаранции за експрортни кредити)

5. Подпомагане чуждоезиковото
Обучения по търговски и
обучение на предприемачите,
външноикономически умения.
придобиване и разширяване на
търговските и външноикономическите
им знания и умения
6. Провеждане на промоционални
кампании на България в чужбина

Атанас Кирчев

МИЕ,
ИАНМСП

МИЕ,ДФЗ,
браншови
организации

01.01.2007

01.01.2007 Насърчаване участието на
МСП в промоцио-нални
програми на вътрешния
пазар и пазара на трети
странии и
кандидатстването за
защитени наимено-вания

браншови
организации

01.01.2007

01.12.2007 Повишаване
конкурентоспособността на
МСП от стоителната
промишленост и
излизането им на единния
европейски пазар

БТПП, БСК, КРИБ,
браншови
асоциации

01.09.2007

01.12.2009 Създадена и работеща
информационна система и
база данни

Банки, застрахователни
дружества,
пенсионни
фондове и др.

ИАНМСП

Реклама и промоция на отделни групи
продукти

МИЕ, ИАНМСП

Атанас Кирчев

Популяризиране на страната като
инвестиционна дестинация

МИЕ,БАИ

Атанас Кирчев

Подобрен достъп до
финансов ресурс за
реализация на експортни
операции

НПО, външни
организации

01.06.2007

01.12.2007 Подобрени
външнотърговски умения
на МСП

БТПП, БСК, КРИБ,
браншови
асоциации

01.09.2007

01.12.2009 Защита на български
продуктови имена, засилен
брандинг на български
продукти в чужбина

01.09.2007

01.12.2009 Привличане на нови
инвестиции

6. Подобряване достъпа
до единния и външния
пазари

Мярка

Отговорни
ведомства

Лице за
контакт

Партньори

Начало

Срок

Очакван резултат

Насоки за действие
Дейности за реклама и промоция на отделни
групи продукти, участие на МСП в
международни изложения и панаири,
търговски и бизнес мисии, бизнес форуми.

ИАНМСП

Браншови и
външни
организации

01.01.2007

31.12.2007 Подобрени защита, имидж
и реклама на българските
продукти на международни
пазари. Подобрена
структура на
външнотърговското салдо.

7. Защита на
интелектуалната
собственост

Мярка

Отговорни
ведомства

Лице за
контакт

Партньори

Начало

Срок

Очакван резултат

Насоки за действие
1. Повишаване информираността
на предприемачите относно
значението на интелектуалната
собственост и нейната защита

Програма "Обучение по интелектуална
собственост за българския бизнес" - цикъл
семинари и лекции в областта на
интелектуалната собственост

Патентно
ведомство

Костадин Манев

01.01.2007

31.12.2007 Повишаване
информираността на МСП в
областта на
интелектуалната
собственост

Провеждане на информационна кампания на Патентно
тема "Марка на общността" и "Дизайн на
ведомство
общността"

Костадин Манев

01.01.2007

31.12.2007 Повишаване
информираността на МСП в
областта на
интелектуалната
собственост /брошури,
листовки, мултимедийни
продукти/

Създаване на база данни, насочени към МСП - Патентно
регистър на МСП и система за връзка чрез
ведомство
двупосочна комуникация

Костадин Манев

01.01.2007

31.12.2007 Повишаване
информираността на МСП в
областта на
интелектуалната
собственост

НПО, ЕИЦ

01.03.2007

01.12.2007 Повишена информираност
на МСП за значението и
защитата на
интелектуалната
собственост.

Патентно
ведомство

01.12.2007

01.12.2009 Увеличаване броя на
регистрираните патенти,
търговски марки, дизай на
Общността и др.

Провеждане на семинари "Защита на
интелектуалната собственост" в 6-те района
за планиране

ИАНМСП
Патентно
ведомство

2. Предлагане на консултации
относно най-подходящия тип защита
за конкретен тип бизнес
Грантова схема за защита на индустриалната МИЕ, ИАНМСП
3. Подпомагане предприемачите
при подаването на заявки за патенти, собственост на Общия европейски пазар
полезни модели, марки, географски
означения, промишлен дизайн на
национално и международно
(включително специално за
територията на ЕС) ниво и в
производството по заявките

4. Усъвършенстване
Разработване план за взаимодействие между Патентно
сътрудничеството между
институциите относно ЗИС
ведомство
институциите за осигуряване на
надеждна защита на интелектуалната
собственост

Атанас Кирчев

ИАНМСП, НПО,
външни
организации

Подобрена координация
между институциите и
партньорите относно ЗИС

7. Защита на
интелектуалната
собственост
Насоки за действие
5. Подпомагане обучението на кадри
в предприятията по въпросите на
интелектуалната собственост
6. Обучение и подпомагане на
предприемачите при използване на
интелектуалната собственост
7. Създаване на условия за ефикасна
и навременна защита на правата при
нарушение

Мярка

Отговорни
ведомства

Лице за
контакт

Партньори

Начало

Срок

Очакван резултат

