Поддршка на МСП за иновации и истражување
Како услов едно претпријатие да преживее и напредува, денес јакнењето на капацитетот за иновациите и истражувањето станува поважно од
кога и да е. Пазарите брзо се менуваат и постои зголемена конкуренција.
Превземањето на истражување и примената на иновативните идеи во
практика е секогаш многу потешко за МСП отколку за големите компании. Малите компании секогаш се во дефицит од финансиски средства
и сопствена експертиза за да:
 спроведат истражувања,
 да најдат компетентен деловен партнер за развој на своите идеи,
 да земат учество во програми кои кофинасираат истражувачки и иноватини активности.

Што превзема Европската Унија во врска со иновациите?
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Главна финасиска алатка за развој на иновативни стратегии на Европската Комисија е Програмата за Иновативност и Конкурентност (CIP).
Програмата дава можност за вложување во иновативни активности,
првенствено за мали и средни претпријатија. Истата има за цел да:
 го подобри пристапот за финасирање,
 се промовира еко-иновативноста,
 продолжи да ги финасира активностите на Европската Унија во својата поддршка на бизнисите и иновациите.
CIP Програмата има буџет од € 3,6 милијарди евра предвиден за периодот 2007-2013.
Иницијативата Europa INNOVA, финасирана од страна на CIP Програмата, ги собира околу себе претпријатијата, истражувачките организации и инвеститорите за размена на успешни практики во областа на:
 финасирање на иновациите,
 кластерите,
 стандардите и иновативниот менаџмет во секторите како што се:
текстилот, автомобилската индустрија, градежништвото, еко-иновациите,
прехрамбената индустрија, информатичката индустрија, вселената и
биотехнологијата.
Повеќе информации за Иницијативата Europa INNOVA можете да најдете на:
http://www.europe-innova.org/
Европската Комисија исто така го подджува развојот на водечки пазари
кои користат законодавство, стандардизација, јавни набавки и други
мерки и кои им служат на иновативните производи и услуги во шест

сектори избрани како нивен потенцијал:







електронско здравство,
одржливо градежништво,
заштитен текстил,
производи засновани на биотехнологија,
рециклажа, и
обновливи извори на енергија.

Силните и ефикасни колаборативни мрежи, кои работат на специфични
географски области, можат да бидат моќна движечка сила на регионалниот економски развој и поттикнувачи на иновативноста. ЕУ има намера
да се фокусира на сите достапни инструменти со цел да ги зајакне Европските кластери, особено преку зајакнување на транснационалната
соработка меѓу кластерските организации, како и меѓу регионалните јавни органи и агенции за иновативност кои се задолжени за програмите
на кластерите.
Заедничкото учење меѓу креаторите на политиките и колаборативните
мрежи, ќе бидат клучни во иднина да се надмине фрагментацијата, а
парите да се искористат поефикасно.
Иницијативата PRO INNO Europe ги поддржува таквите колаборативни
програми на ниво на политики во различни полиња на иновативноста.
Повеќе информации за програмата PRO INNO Europe можете да најде
те на: http://www.proinno-europe.eu

Што превзема Европската Унија околу истражувањето?
Рамковна Програма за истражување и технолошки развој
Големите издвојувања за истражувања и развој и технолошки иновации
се важни за економскиот раст и создавањето на нови работни места.
Приближно сите земји членки поставиле цел за зголемување на износот
на средства наменети за истражување и развој. Ако овие цели се исполнат, инвестициите за истражување во ЕУ ќе пораснат до 2.6% од БДП
во 2010 година.
Со цел на Европа да и се дадат конкурентски контури, ЕУ обезбедува
финасирање за истражување и развојни проекти. Унијата целосно ја
препознава важноста на МСП во иновативниот процес, така што значаен дел од финсирањта на Европската Унија во истражување и развој се наменети за малите бизниси. Седмата рамковна програма (FP7)
функционира од 2007 до 2013 со вкупен буџет од 54 милијарди евра,

од кои 15% се наменти за МСП. Се смета дека во тек на траењето на
програмата FP7, просечно по 1 милијарда евра годишно од фондот за
итражувања ќе биде достапни за МСП. Дополнително, учеството на ЕУ
во финасирањето на проекти за МСП е зголемено и сега изнесува меѓу
50% и 75% од вредноста на проектите.
Додатни 1,3 милијарди евра се издвоени за специфични активности за
МСП, помагајќи им на оние компании кои немаат итражувачки капацитети. На тој начин овие компании се помагаат да ги прошират своите мрежи на соработници и подобро да ги искористат резултатите на истражувањата заради стекнување технолошки знаења. Овие финасирања поддржуваат релативно краткорочни проекти, опфаќајќи мал број на МСП
во решавање на заеднички или технолошки комплементарни проблеми,
или пак, проекти предводени од страна на асоцијации на МСП за решавање на заеднички проблеми на поголем број МСП.
Како да се аплицира за финансирање
на истражувачките проекти на ЕУ?
Посебно наменети web страни за МСП целосно ги појаснуваат
пороцедурите:
http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index_en.cfm
Истражувачкиот информативен сервис, исто така, достапен е на:
http://ec.europa.eu/research/enquiries
Нацоналните контакт лица во секоја од земјите членки на ЕУ и во земјите придружнички се прилагодени на специфичните барања на МСП:
http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index_en.cfm?pg=support
Линкови:
Програмата за конкурентност и иновативност (CIP):
http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm
Политика за иновации:
http://ec.europa.eu/enterprise/innovation/index_en.htm
www.apprm.gov.mk
www.een.mk
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu
Kontakt: eiicm@apprm.gov.mk
tel 02 3120132

