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Водечки партнер – Национална агенција на мали и средни претпријатија-
Бугарија

Партнери ( територијален пристап)
Национален статистички институт - Бугарија
Институт за информатички и комуникациски технологии – БАН Бугарија
Фондација за поддршка на МСП- Скопје, Македонија
Државен завод за статистика на Република Македонија
Институт за статистика на Република Република Албанија
Агенција за регионален развој "Корча", Република Албанија:
Фондација за научни истрежувања и технологии Hellas, Научно-
технологишки парк на Крит- Грција
Катедрата за компјутерски науки на Кипарскиот Универзитет – партнер
- набљудувач
Фонд за иновации и технолошки развој РепубликаМакедонија –
партнер - набљудувач
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Приоритетна оска 1: “Претприемништво&Иновации”
Приоритетна оска 2: “Животна средина”
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Територијален проблем и предизвик кој треба да се реши со Проектот е
ниско ниво на иновативност на Регионот , што е резултат на
фаргментираност на пазарот, низок степен на иновативност и на трансвер
на знаења и добри пракси, како и отсуство на различни форми на
вмрежување на МСП и соработка на МСП што е под оптималното ниво.

Според Global Innovation Index за 2017 Бугарија е рангирана на 36-то
место, Грција на 44-то, Македонија на 61-во, Албанија на 93-то и Кипар на
30-то место од 141земји (Global Innovation Index 2017).
https://www.globalinnovationindex.org/)

Податоци покажуваат дека иновативниот капацитет и потенцијалот на
МСП во регионот Балкан- Медитеран Регионот и истите имаат потреба од
поголема поддршка, со цел надминување на разликите меѓу МСП во
земјите во Регионот, така и во однос на МСП вп поразвиените региони во
ЕУ.
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Проектна цел: поттикнување и јакнење на иновативниот капацитет на МСП во
Регионот и поддршка на процесите на формирање на одржливи форми на
вмрежување на МСП, вклучително и иновативни кластери на МСП од Балкан
Медитеран Регион , во насока на дисеминација на знаењето и развој на
имовациите, како преку промоција на принципите за креирање на трипартитни
партнерства на МСП и институциите во Регионот , така и преку обезбедување на
информации и неопходни алатки и системи за јакнење на степенот на
иновативноста на претпријатијата.

Специфичните цели на проектот се:
1. Промовирање на конкурентноста на МСП преку зголемување на знаењата

за современите концепти за мерење на капацитетот за иновации, како и
зајакнување на капацитетот на МСП преку обезбедување на неопходните
алатки и стратегии,

2. Овозможување на дисеминацијата на постојното know-how и вмрежување
на МСП во транснационални форми на кластери во нассока на намалување
на разликите во обемот на генерирање и имплементација на иновации во
Регионот,

3. Поддршка на креаторите на политиките во креирањето на политиките и
мерките за зголемување на степенот на иновативност преку обезбедување
на улови за користење на методата на бенчмаркинг и споредбени
статистички податоци за иновативноста на МСП на регионално, национално
ниво , но и на ницо на одредени сектори.
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Целни групи и крајни корисници:

Директни корисници: пилот МСП во Балкан медитеран Регионот и
партнери во проектот.

Пилот фаза за МСП од секторите:

26. Производство на компјутерски, електронски и оптички производи

62. Компјутерско програмирање, консултантски и сродни дејности и

63. Информативни услужни дејности (обработка на податоци,
хостирање и слични дејности; интернет портали и останати
информативни услужни дејности

Индиректни корисници: сите засегнати страни – МСП, институции и
креатори на политиките за поволен амбиент за развој на
иновативноста кај МСП (сите МСП во Регионот, истражувачки центри и
други институции, универзитети, креатори на политиките во сите земји
учеснички, технолошки паркови, институции за поддршка на МСП и
други невладини организации – понудувачи на услуги.
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Работни пакети

РП 1 Управување на проектот и координација

РП 2 Публикување и дисеминација на проектните резултати                
Обезбедување на видливост на резултатите на на проектна платформа

РП 3 Прибирање на статискички информации ( на национално и регионално ниво 
)

РП 4 Развивање на инструмент за самооценка на иновационите капацитети во 
микро и мали и средни претпријатија со препораки за зголемување на 
иновативноста,                                                                     Воведување на 
бенчмаркингот како алатка / методологија но не како еднократен настан,                                                       
Развивање на Акциски планови за иновации

РП 5 Извештај за препорачан транснационален иновативен кластер

РП 6 Анализа на транснационалните фактори кои овозможуваат имплементација 
на иновации во МСП,                                               Публикување на брошура –
успешен иноватор
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РП2
Публикување и дисеминација на проектните резултати                
Обезбедување на видливост на резултатите на на проектна 
платформа.
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РП3
Развивање на инструмент за самооценка на иновационите
капацитети во микро и мали и средни претпријатија со
препораки за зголемување на иновативноста, ( 150-200 фирми
)

Прашалникот и Прирачникот за самооценка ќе бидат достапни на
веб страната

Воведување на бенчмаркингот како алатка / методологија но
не како еднократен настан, туку како како континуиран
процес во кој организациите постојано бараат начин да го
подобрат нивното работење.

Развивање на Акциски планови за иновации за тоа како да се 
подобрат или прилагоди одредена најдобра пракса, со цел да 
се зголеми иновативниот капацитет и конкурентноста ( 10 
фирми ).

Дефинирани критериуми и методологија за избор на МСП за кои ке 
се направат акциски планови.
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РП5
Формирање на пилот транснационални иновативни кластери

На основ развиените алатки и прибраните информации и
податоци во претходните работни пакети, како додадена
вредност на проектот и транснационалнен ефект од истиот ќе
биде и препорачаниот состав за формирање на пилот
транснационален иновативен кластер.

Во сите земји од Регионот функционираат повеќе кластери,
но не постојат транснационални кластери. Европската
Комисија утврдила дека националните кластери се премногу
мали зашто сите држави од овој Регион се мали. Затоа сега
ја промовира транснационалната компонента со цел да се
направат кластери на иновативни компании од Балкан
Медитеран Регионот.



Контакт
Фондација за развој на мали и средни претприемништва-
Скопје

Светлана Киревска – Директор

070 720 580

Mail: recs@recs.org.mk
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