Проект: "Създаване и развитие на офис за технологичен трансфер -Бургас"

Проектът се реализира в рамките на Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007- 2013 г. и предвижда
създаването на нов център за технологичен трансфер на територията на град Бургас,
който чрез предоставянето на услуги, насочени към малки и средни предприятия, ще
изпълнява ролята на основен фактор за насърчаване процеса на трансфер на ново
знание и технологии на местно и регионално ниво.
Приоритетна ос 1: "Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните
дейности"
Област на въздействие 1.2: "Подобряване на про-иновативната инфраструктура"
Oперация 1.2.1: "Създаване на нова и укрепване на съществуваща про-иновативна
инфраструктура".
Водещ партньор – Община Бургас
Партньор по проекта – Областна администрация Бургас
Основната цел на проекта е изграждането на подходяща про-иновативна бизнес
инфраструктура в подкрепа на иновативния потенциал на малки и средни предприятия
на местно и регионално ниво, чрез изпълнението на следните специфични проектни
цели:
 създаване на подходяща среда за развитие и прилагане на иновации в сферата на
информационните технологии, енергийната ефективност и технологии, свързани
със здравето и качеството на живот, чрез изграждане и функциониране на нов
офис за технологичен трансфер на територията на гр. Бургас;
 принос за разрастване на производствения капацитет и конкурентоспособността
на МСП от общината и региона;
 стимулиране процеса на технологичен трансфер между малките и средни
предприятия от Бургаски регион - потребители на технологии и научно изследователски центрове и организации, предоставящи тези технологии;
 подкрепа за ресурсното обезпечаване на дейността на учени и изследователски
лаборатории при разработване на иновации и ноу - хау с конкретно приложение
и принос за устойчиво регионално развитие
Услугите, предоставяни от Офиса за технологичен трансфер - Бургас включват:

 консултантски и информационни услуги на фирми в областта на
информационните технологии, еко - и енергоспестяващите технологии,
технологии, свързани със здравето и други услуги, свързани с трансфер на
иновации, внедряване на постиженията от научно-изследователската и
развойната дейност в практиката;
 инженерно-технически услуги за оптимизиране на технологиите за
производството;
 създаване на база данни за технологични оферти и заявки, вкл. и иновативни
разработки и решения - виртуална библиотека за иновации;
 провеждане на обучения и организиране на събития за популяризиране на
дейността на подпомаганите предприятия;
 маркетингови анализи, оценка на иновативния потенциал, мониторинг и оценка
на ефекта от внедряване на иновативните решения;
 консултации и подкрепа за внедряване на иновации и защита на
интелектуалната собственост;
 подкрепа за изграждане на партньорства и участия в национални и
международни иновационни мрежи
В процеса на работата по проекта творчески ще бъдат търсени най-адекватните и
ефективни за българската действителност форми и дейности, чрез които да се
постигнат главните цели на създаването на подобна структура - стимулиране интереса
към иновации и по-прогресивни технологии от предприятията от една страна и на
интереса към комерсиализация на научно-изследователските резултати сред научните
институции - от друга.
В рамките на Офиса за технологичен трансфер ще бъдат обособени три основни
центъра за предоставяне на услуги: виртуална библиотека от база данни за налични и
достъпни технологии и иновативни решения, център за развитие и внедряване на
иновации и маркетинг и медия център. Дейността на центровете ще се обслужва от
високо квалифициран експертен екип (Ръководител Офис за технологичен трансфер,
Експерт «Иновации и технологичен трансфер», Експерт «Маркетинг и анализи»),
подпомаган от експертни групи и работни колективи на партньорите по проекта.

