Mariya GABRIEL
Commissioner for Innovation, Research,
Culture, Education and Youth
3 October 2022

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
Уважаеми дами и господа,
Благодаря сърдечно на Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия и Българската
търговско-промишлена палата за поканата да открия Международната конференция
„Финансова и инвестиционна подкрепа за МСП – Sofia International Money Expo“. Искрено
съжалявам, че предварително поети ангажименти не ми позволяват да бъда днес сред вас.
Вярвам, че този значим форум ще предостави много възможности за създаване на контакти и
партньорства за бизнеса, както и информация за програми и инициативи за финансиране и
инвестиране на европейско и национално равнище.
Новата европейска иновационна програма, която предложих през юли, ще разкрие големи
възможности не само за Европа, но и за България. Амбицията ни е да свържем местните
екосистеми за иновации, да създадем повече работни места, да помогнем на стартъпите и
компаниите да реализират пълния си потенциал.
Очертахме 5 водещи инициативи с 25 конкретни действия. С първата инициатива искаме да
подобрим достъпа до финансиране за стартъпи и разрастващи се предприятия, като
мобилизираме институционални и частни инвеститори в подкрепа на разрастването на
стартъпите в еднорози. Целим мобилизиране на 45 млрд. евро в подкрепа растежа на
стартъпите.
Имаме най-силната програма за наука и иновации в света – „Хоризонт Европа“ с бюджет от
95,5 милиарда евро. Продължаваме подкрепата чрез Европейския съвет по иновациите. Това е
реална възможност и за българския бизнес. В рамките на програмата „Ускорител“ имаме 20
подкрепени български компании.
Втората водеща инициатива е свързана с подобряване на възможностите за иновации чрез
пространства за експериментиране. Ще публикуваме документ с насоки относно начините за
ефективно прилагане на регулаторните лаборатории. С третата водеща инициатива се
стремим да укрепим иновационните екосистеми във всички региони. Със създаване на 100
„регионални иновационни долини“ целим свързването на иновативни региони с региони,
имащи нужда да подобрят иновационния си капацитет.
За първи път „Хоризонт Европа“ има стълб насочен изцяло към иновациите и бизнеса. Той
включва Европейския съвет за иновации, Европейския институт за иновации и технологии

(EIT) и инициативата „Европейски иновационни екосистеми“. EIT цели на местно ниво бързо
да идентифицира обещаващи идеи, а Европейският съвет за иновации да им помогне да
преминат етапа на растеж. С програмата си ‘Scale up 100’ Европейският иновационен съвет
ще подкрепи - 100 стартъпи в областта на дълбоките технологии с потенциал за растеж.
Иновациите няма как да се осъществят без хора с нужните умения. Важно е да създадем
условия талантите да се развиват в Европа. Четвъртата водеща инициатива е именно
подкрепата за талантите, включително участието на повече жени в технологиите. Предлагаме
и действието „Таланти в областта на дълбоките технологии“ за обучение на 1 милион таланти.
Подкрепата за талантите е свързана и с Европейската стратегия за висшето образование,
поставяща за първи път в центъра науката и иновациите. На 23 юни организирах първия по
рода си форум „Образование и иновации“ в Брюксел. Поставих началото на Мрежа от
иновативни европейски университети, в които имаме два български университета. Важно е те
да си сътрудничат в мрежа, за да се създаде критична маса от университети, допринасяща за
изграждане на европейската иновационна екосистема.
И не на последно място, много е важна работата с регионите. Искрено вярвам, че има
неразкрит потенциал в регионите или както аз ги наричам „долини за върхови постижения“.
Имаме нужда от ефективни взаимодействия с другите програми. Ето защо стимулираме
иновациите във всички региони чрез насоки за синергии между „Хоризонт Европа“ и
фондовете на политиката на сближаване.
В заключение, насърчавам бизнеса, публичния сектор, академичните среди и всички
заинтересовани да споделят информация и добри практики с европейски партньори, да
работят в мрежи, да участват активно в поканите за представяне на предложения. Нека
направим триъгълника на знанието от образование, наука и иновации, с полза за обществото
успешен и носещ ползи за младите ни хора, за бизнеса, обществото ни и всички европейци.
Разчитам на бизнеса, новаторите, младите хора за превръщането на конкретните действия на
Европейската иновационна програма в реалност.
Пожелавам ползотворни дискусии!
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