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Въведение и преглед 

Лабораторията за повишаване на квалификацията 4.0, както се вижда от името, има за 

цел да създаде модел и условия за сътрудничество в условията на Лабораторията за 

тестване и разработване на иновации за две групи предприятия: в растеж — стартъпи и 

скейлъпи и вече наложилите се — средни и големи корпорации.  

За периода от две години и изготвените четири основни резултата, наречени 

„Интелектуални продукти“, проектът положи основите за успешни отворени иновации 

между субекти, които са в различен етап от своето развитие и размер. Партньорството 

предоставя модел, рамка и инструменти, включително цифрови, за да помогне не само 

на дружества с различен размер и етап на развитие да се свържат помежду си, но и да 

развият уменията, знанията и компетенциите на персонала си в Индустрия 4.0. В 

рамките на интелектуалните продукти на проекта, се разработва нов образователен 

подход, съдържание и материали за насърчаване на сътрудничеството и управлението 

на иновациите въз основа на новата група стандарти CEN/TS 16555.  

Контекст на проекта 

Основната цел на проекта е да предостави възможности за подобряване на уменията 

на персонала на компаниите (мениджъри и служители) с цел свързване на 

международни стартиращи, разрастващи се предприятия и утвърдени компании, 

работещи в специфични вертикали, с акцент върху съвременните технологии и 

иновации (Индустрия 4.0) чрез солиден модел на сътрудничество под парадигмата на 

отворените иновации. Проектът имаше за цел да създаде ново съдържание, материали 

и подходи и премина през повтарящи се цикли след процеса на проектиране на работата 

на партньорството:  

СЪПРИЧАСТНОСТ - > ДЕФИНИРАНЕ - > ИДЕЯ - > ПРОТОТИП - > 

ТЕСТ И ВАЛИДИРАНЕ - > ИЗПЪЛНЕНИЕ 

В началото беше извършено подробно проучване и скрийнинг във всяка от страните 

партньори:  

- България 

- Белгия 

- Словения 

- Испания 

- Нидерландия 

Това беше направено на етапите на Съпричастност и Дефиниране. На този етап бяха 

определени основните представители на целевите групи и беше разработена рамката 

за развитие на уменията с допълнителните резултати и констатации. Целта беше 

картографирането на необходимите компетентности и умения на персонала за отворени 

иновации, общото управление на сътрудничеството и как да се разработят продукти от 

Индустрия 4.0. След това, продължихме към Идейния етап и разработването на набори 

от инструменти за повишаване на квалификацията — за стартиращи и разрастващи се 
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предприятия и друг инструментариум за вече наложилите се предприятия и МСП 

(дружества в растеж), където генерирахме различни идеи, концепции и крайни 

инструменти, които да бъдат допълнително тествани, валидирани и прилагани на 

геймифицираната платформа. 

Цел на ИП5 

Според Nesta:  

Големите корпорации могат да бъдат изключително полезни 

партньори за стартиращи предприятия, както и стартъпите и 

скейлъпите могат да бъдат иновативни и разчупващи 

стереотипите за корпорациите. Изисква усилия, обаче, да се 

направи правилно от първия път. Много фирми говорят повече от 

тях. Някои фирми не са добри партньори, като имат задни, 

хищнически мисли, или случайно причиняват вреди на стартъпите, 

подвеждайки ги с перспективни сделки, които пропадат в 

последствие. 

По тази причина, разработихме различни подходи, най-добри практики и примери за 

сътрудничество, като използвахме и доказани модели като бизнес модела Canvas, 

парадигмата за отворени иновации, аналитични рамки, управление на иновациите. 

Целта беше да разработим нов цялостен модел с подкрепящи насоки и набори от 

инструменти за насърчаване на процеса на сътрудничество и взаимна работа за 

стимулиране на иновациите между стартиращи/развиващи се и корпоративни 

предприятия. След това първоначалните проекти на материалите, съдържанието и 

инструментите бяха тествани чрез три основни канала и дейности:  

- Краткосрочно обучение на персонала, което се проведе онлайн на 22 и 23 април 

2021 г. 

- Национални тестови сесии с двете целеви групи 

- Събития с мултиплициращ ефект във всяка от държавите партньори, 

организирани присъствено в края на проектния период. 

Всички дейности и прояви включваха специални сесии за събиране на обратна връзка, 

практически опит и оценка на постигнатите резултати и цялостния модел за 

сътрудничество. Подготвихме специални формуляри за оценка и обратна връзка, 

събирахме мнения след сесиите и включихме инструменти като SLIDO за подсилване 

на интерактивността. 
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Връзка с предишните Интелектуални продукти 

Безплатните резултати предоставят материали и инструменти, преглед, анализ, 

шаблони и концепции. Целта на този краен резултат е да предостави стъпка по стъпка 

ясни насоки за това как да се разработи и приложи моделът на Лаборатория 4.0 за 

повишаване на квалификацията от други организации и предприятия. Настоящото 

ръководство се основава на поуките, извлечени по време на изпитването, но отива по-

далеч, предоставяйки препоръки и ключови изводи за бизнеса в контекста на практиката 

за управление на сътрудничеството по вертикала на „Индустрия 4.0”.  

Той е дефиниран като индивидуален резултат точно поради необходимостта да 

разполага с достатъчно ресурси, време и внимание, отделени на професионалния и 

въздействащ подход за разработване на проекти и по-нататъшното му прилагане от 

трети страни. Организиран e като хоризонтална дейност, обхващаща производството, 

разработката на интелектуалните продукти като такива. Той представлява Проучване 

на осъществимостта на проекта в резюме и ще се съсредоточим върху някои ключови 

въпроси, предоставяйки отговорите им:  

✓ Как да се насърчи по-голямо сътрудничество между стартъпи/скейлъпи и 

средни/големи предприятия?  

✓ Какъв систематичен начин за сътрудничество може да бъде въведен — фазите 

на скрийнинг-съвпадение-партньорство?  

✓ Кои са най-големите предизвикателства по време на сътрудничеството?  

✓ Кои модели на сътрудничество са най-подходящи?  

✓ Какво могат да предложат утвърдените предприятия и обратното, за да се 

гарантира ефективно сътрудничество?  

✓ Дали и как конкуренти могат да бъдат партньори?  

В документа по-долу тези въпроси и предизвикателства ще бъдат допълнително 

обсъдени и разяснени. Насоките също така добавят важни аспекти и ползи за непреките 

бенефициенти на нашия проект: публични органи, създаващите политики и организации 

за обучения. 

Експериментална природа и опит в лабораторията 

Както е описано по-горе, естеството на дизайнерското мислене включва предварително 

изследване и наблюдение на целевите групи и техните нужди, поведение, естество на 

бизнеса, които са:  

СТАРТИРАЩИ И РАЗРАСТВАЩИ СЕ ПРЕДПРИЯТИЯ:  

✓ Ефективни и бързо приспособяващи се 

✓ Поемане на риск 

✓ Нови технологии 

✓ Иновации 

✓ Малки екипи 

✓ Много адаптивни и проактивни 

✓ Бързи в процеса на адаптация 
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СРЕДНИ И ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

✓ Налични ресурси 

✓ Пазари и клиенти 

✓ Партньорства 

✓ Финансиране 

✓ Експертен опит 

✓ Отдели и екипи за научноизследователска и развойна дейност 

Опитът на лабораторията насърчава сътрудничеството, като следва основната им 

нужда от иновации и растеж, като предоставя инструменти, насоки за това как да 

работим заедно при концептуализацията, разработването, изпълнението и намирането 

на най-добрия вариант и модел на сътрудничество, както следва:  

- По-бързо разработване на продукти 

- Успешни иновации и достъп до по-големи и нови пазари 

- Иновационни дейности 

- Сесии за идеи 

Според подкаста McKinsey от 10 май 2021 г.: Стартиращите предприятия може да 

търсят достъп до пазарите на корпоративния партньор или да превърнат партньора в 

клиент. Те често се интересуват от корпоративните данни за клиентите и индустрията 

или от нейните ресурси и възможности за развитие, както технически, така и по 

отношение на поддържащите функции. Очевидно има нужда от финансиране. Също 

така, наличието на корпоративен партньор може да изпрати положителен сигнал към 

инвеститорите. От корпоративна страна, по-бързите иновации са водеща причина. 

Често корпорациите намират, че стартиращите предприятия ги изпреварват в пазарите 

и искат да ги превземат, внедрят. Може и да искат да получават ранни познания за 

експерименталните технологии и новите вертикали. Те също могат да се стремят да 

трансформират начина си на работа, за да станат по-гъвкави. Достъпът до най-добрите 

таланти също е честа обосновка. И, разбира се, потенциалната възвръщаемост на 

инвестициите. 

Отворени иновации и управление на сътрудничеството 

Модели за сътрудничество 

Според експерти:  

Важно е да доведете А-отбора си в сътрудничеството, а това важи както за 

стартъпа, така и за корпорацията, Тобиас Хенц, McKinsey 

и 

"Потенциалът за сътрудничество между предприятията и стартъпите е огромен. 

За да сработи, двете страни трябва да го разглеждат като партньорство, да 

бъдат отворени за учене и да приемат различията.”, Topi Järvinen, директор, 

„Иновации и предприемачество“, PwC Finland.  
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Предизвикателството за много предприятия е, че иновациите разчитат на различни 

гледни точки, водени от споделени ценности, което невинаги е лесно. Стартъпите могат 

да процъфтяват, защото са гъвкави и са в състояние да мислят извън кутията, но 

управлението на успешен бизнес изисква солиден оперативен модел и точни процеси. 

Отговорът може да се крие в сътрудничество, при което корпорацията може да се научи 

на ловкост, а стартиращото предприятие да има достъп до ресурси за разрастване.  

Моделите биха могли да бъдат съвместно разработване, съвместно създадени, 

разработване и внедряване на нови технологии, продукти, услуги, партньорство за 

иновации и др. 

Крайната цел на това сътрудничество е да отговори на най-належащите нужди и 

проблеми на организациите. Те трябва да имат споделена обща цел и резултат. 

Корпорациите са фокусирани върху постигането на стратегическото си развитие, 

запазването на растежа и пазарната си позиция, съобразявайки се с целта и мисията 

си. Стартиращите предприятия, които влизат в подобно сътрудничество, се нуждаят от 

ресурси и решаването на проблеми, свързани с финансирането, достъпа до пазара, 

изпитването и валидирането на техните продукти, технологиите и услугите в рамките на 

четвъртата индустриална революция. Цифровизацията е една от общите нужди и 

проблеми.  

Основни рамки, разработени и приложени по време на разработването на 

проекта 

Следвахме две основни рамки, за да анализираме основните предизвикателства и 

нужди и да определим къде, как и какво е необходимо за всяка целева група, за да може 

да намерят най-доброто съответствие.  

За стартъпи и скейлъпи: Business MODEL CANVAS, подкрепен от добре познатите 

аналитични рамки: 
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Инструментариумът беше тестван по няколко начина: 

- По време на вътрешната сесия за обучение на партньорството, където е 

използван формуляр за целенасочена оценка, така че всички участници да 

тестват интерактивността на навигацията в инструментариума, който осигурява 

достъп до всички части на горепосочените рамки. Наборът от инструменти 

предоставя дълбок подход само чрез „един клик“, за достъп до разделите и до 

повече информация и насоки за това как да анализирате, внедрите и използвате 

шаблоните, подходите, материалите.  

- По време на мултиплициращите събития и сесиите със стартъпи и скейлъпи във 

всяка страна в рамките на собствените й екипи.  

- Индивидуално с фирми. 

В Приложение 1 е описан един пример с основните резултати от сесията, проведена на 

1 юли 2021 г. в София, България.  

Както бе споменато по-горе, наборът от инструменти за стартъпи/скейлъпи се основава 

на бизнес модела Canvas с елементи от Индустрия 4.0, тъй като това е секторът, в който 

работи целевата група. Наборът от инструменти представя четирите сили, които 

осигуряват специфичния контекст на „Индустрия 4.0“. Освен силите, осигуряващи 

глобален преглед на бизнес модела Canvas, има и градивни елементи в платното, върху 

които всъщност е изграден бизнес моделът Canvas. Четирите сили са: Ключови 

тенденции, Пазарни сили, Макроикономически сили. В обхвата на Индустрия 4.0 са 

описани следните теми:  

✔ Социално-икономически тенденции: очертава социално-икономическите тенденции, 

свързани с Вашия бизнес модел. Някои от подтемите тук са: местно производство, 

недостиг на ресурси и прираст на населението. Въпрос, който можете да си зададете: 

колко е висок разполагаемият доход?  

✔ Обществени и културни тенденции: идентифицира основните обществени 

тенденции, които могат да повлияят на Вашия бизнес модел. Някои от подтемите тук са: 

въпросите на миграцията и интеграцията, проблемите на психичното здраве се 

увеличават и равенството между половете. Въпрос, който можете да си зададете: кои 

тенденции могат да повлияят на поведението на купувача?  

✔ Регулаторни тенденции: описва регулациите и регулаторните тенденции, които 

влияят на Вашия бизнес модел. Някои от подтемите тук са: защита на личните данни и 

поверителност, киберсигурност и корпоративни данни. Въпрос, който можете да си 

зададете: какви регулации могат да повлияят на вашия бизнес модел?  

✔ Технологични тенденции: идентифицира технологичните тенденции, които биха 

могли да застрашат Вашия бизнес модел — или да му позволят да се развива и 

подобрява. Някои от подтемите са Internet of People (IoP), Cloud computing and Additive 

Manufacturing. Въпрос, който можете да си зададете: кои нововъзникващи технологии 

възприемат периферните клиенти? 
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За МСП и КОРПОРАЦИИ 

В инструментариума за средни и големи корпорации има четири основни раздела:  

 Ключови фактори за успех в областта на иновациите 

 Дисциплина и лидерство в областта на иновациите 

 Сътрудничество и партньорства за иновации 

 Европейски стандарт за управление на иновациите 

На изображението по-долу са изобразени разделите:  

 

Описани са следните теми:  

• Възползвайте се от нововъзникващите и поддържащи тенденции 

• Иновации в бизнес моделите 

• Комбиниране на способности по уникални начини 

• Осигуряване на основни човешки потребности 

• Вътрешно сътрудничество и „прекъсване на силози“ в по-големи организации 

• Междуфункционални подходи, писмени и неписани правила 

• Правомощия за високи постижения в областта на иновациите и др.  

По този начин и двата инструментариума осигуряват средства за работа между екипи 

от стартъпи/скейлъпи и наложените предприятия, дружества в растеж за генериране на 

идеи, иновации и в крайна сметка разрастване на своите бизнеси. 
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Предизвикателства и възможности 

Предизвикателствата могат да бъдат добър начин за намиране на нови решения на 

проблемите от неочаквани източници. Заданието към стартъпите да предоставят 

решения на конкретен проблем или възнаграждаването на тези, които предлагат 

решения, е добър начин за предприятията да привличат и тестват стартиращи 

предприятия. Поради тази причина предизвикателствата се превръщат във все по-често 

срещана форма на ангажираност от страна на предприятията. Секторните или 

ориентираните към обществото предизвикателства приемат различни форми, за да 

отговарят на целите на предприятията. Предизвикателствата предлагат много 

предимства, включително възможността за предварителен подбор на стартиращи 

предприятия за бъдещи дейности за сътрудничество (напр. обществени поръчки, 

корпоративни ускорители).  

Възможностите са в силните страни на двете групи: стартиращите предприятия могат 

да се възползват от корпоративно финансиране, ресурси и достъп на клиентите, докато 

корпорациите трябва да правят иновации, за да останат пред конкурентите, а също и да 

имат достъп до нови технологии. Нарастването на цифровизацията през изминалата 

година доведе до необходимостта от иновации, като постави още по-голям акцент върху 

правилното осъществяване на тези партньорства. Стартиращите предприятия може да 

търсят достъп до пазарите на корпоративния партньор или да превърнат партньора в 

клиент. Те често се интересуват от корпоративните данни за клиентите и индустрията 

или от нейните ресурси и възможности за развитие, както технически, така и по 

отношение на поддържащите функции. Очевидно има нужда от финансиране.  

Подход за учене, основан на игри, за развитие на компетентностите за 
управление на сътрудничеството 

Всички материали и резултати от проекта са публикувани на Платформата на проекта, 

където се използват интерактивни елементи.  

Всяка секция е разделена на основни теми и единици, структурирани в логическа 

последователност с основната цел потребителят да кликне върху всеки раздел и 

единица, водени от основните „навигационни панели“ и навигационни стрелки в целия 

набор от инструменти. По-долу са представени няколко примера. 
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Мини игрите и упражненията се прилагат и в началото на сесиите като „ледеоразбивачи“ 

и подхранват креативността на екипа. Всички участници следва да бъдат добре 

съгласувани от самото начало:  

- Общите цели на сесиите 

- Общите цели и резултати от сътрудничеството 

- Продължителност и процес на съвместна работа 

- Намиране на общ език и обща основа, където е изградена стойността 

- Използване на правилния инструментариум и подход за сътрудничество  

- Задаване и управление на очакванията. 
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Насоки за прилагането и използването на модела 
Моделът за сътрудничество в рамките на LAB 4.0 за повишаване на квалификацията 

предоставя поетапен процес и инструменти за подпомагане на стартъпите/ скейлъпите, 

МСП и наложените предприятия да работят заедно в процеса на растеж и иновации, 

включително управлението на иновациите. Тя се развива около основните рамки и 

концепции, вкл. ЕВРОПЕЙСКИЯТ СТАНДАРТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНОВАЦИИ — 

(CEN/TS 16555 STANDARD) с акцент върху “Управлението на сътрудничеството“ с 

основните видове сътрудничество: 

 

Основният подход в лабораторията е работата в екип за генериране на идеи и 

сътрудничество, като тя предоставя инструменти за първоначална оценка на нуждите 

на двете целеви групи, съответните рамки и концепции, които да се прилагат и как да се 

процедира. Според нашия опит, основните видове сътрудничество са:  

- Събития и сесии като хакатони, платформи за краудсорсинг и др. 

o Slush е НПО организация, свързваща предприемачи и технологични таланти 

с най-добрите международни инвеститори, мултинационални корпорации, 

семейни бизнеси, лица с висока нетна стойност, които искат да инвестират, 

мениджъри и медиите.  

o The Sandbox Hub е част от Future Media Hubs и репликира модела VRT 

Sandbox за други европейски радио- и телевизионни оператори. Нейната 

основна цел е да се създаде мрежа от Sandboxes, да се даде възможност на 

местните стартиращи предприятия да се разрастват в рамките на Европа и 

да се обменят опит и експертиза.  

- Корпоративни ускорители в подкрепа през началния етап на стартъпите чрез 

менторство, често пъти капитал и офис пространство.  
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- Съвместни научноизследователски и развойни дейности и проекти, включително 

сътрудничество в рамките на финансирани от ЕС проекти в консорциум и/или 

стартиращи фирми стават преки бенефициенти на услуги и програми, 

разработени от такива консорциуми и програми. 

- Комерсиален пилот за изпитване на минимална жизнеспособност на 

продукт/прототип и получаване на обратна връзка от целевите групи и клиентите.  

И двата инструментариума са разработени с интерактивни елементи и са разделени на 

секции и теми с една основна рамка, подкрепена от упражнения, шаблони, насоки и 

практически елементи, така че служителите и мениджърите на компаниите да ги 

използват в своите организации и/или в партньорство с различни екипи. Наборите от 

инструменти насърчават сътрудничеството и работата в екип, като предоставят и насоки 

за това как да се сформират успешни екипи и как да се прилагат инструментите. 

Насоки за прилагането на „Инструментариума за стартъпи и скейлъпи“ 
Наборът от инструменти за стартиращи и разрастващи се предприятия се основава на 

бизнес модела Canvas с елементи от Индустрия 4.0, тъй като това е секторът, в който 

работи целевата група. Наборът от инструменти представя четирите сили, които 

осигуряват специфичния контекст на „Индустрия 4.0“. Освен силите, осигуряващи 

глобален преглед на бизнес модела Canvas, има и градивни елементи в платното, върху 

които всъщност е изграден бизнес моделът Canvas. Четирите сили са: Ключови 

тенденции, Пазарни сили, Макроикономически сили и Индустриални сили. 

 

Всеки раздел е разделен на основни теми и единици, структурирани в логическа 

последователност с основната цел потребителят да кликне върху всеки раздел и 

единица, воден от основните „навигационни панели“ и навигационни стрелки в целия 

набор от инструменти. По-долу са представени няколко примера. 

 

Всяка единица в раздела се състои от подробности, насоки, образци и информация, 

които се прилагат директно, когато и където е необходимо, като се щракне върху 

съответното поле. 
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Насоки за прилагането на „Инструментариума за средни и големи 

предприятия“ 

Основната целева група на този набор от инструменти са утвърдените дружества, 

предприятията в растеж за разлика от стартъпите и скейлъпите, към които е насочен 

Наборът от инструменти за повишаване на квалификацията за стартиращи и 

разрастващи се предприятия. Наборът от инструменти за корпоративните предприятия 

е разработен около четири основни раздела, обхващащи основните теми, които 

представляват и предизвикателствата, които тези организации изпитват, и областите, в 

които стартъпите и скейлъпите биха могли да предоставят подкрепа и да доведат до 

успешно сътрудничество. 

 

Както фигурата по-горе онагледява, четирите главни секции са: 

✓ КЛЮЧОВИ ФАКТОРИ ЗА УСПЕХ В ОБЛАСТТА НА ИНОВАЦИИТЕ 

✓ ДИСЦИПЛИНА И ЛИДЕРСТВО В ОБЛАСТТА НА ИНОВАЦИИТЕ 

✓ СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПАРТНЬОРСТВА ЗА ИНОВАЦИИ  

✓ ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНОВАЦИИТЕ 
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Всяка секция е разделена на основни теми и единици, структурирани в логическа 

последователност с основната цел потребителят да кликне върху всеки раздел и 

единица, воден от основните „навигационни панели“ и стрелки в целия набор от 

инструменти.  

 

   

 

Всяка единица от раздела се състои от допълнителни подробности, насоки, образци 

и информация, които се прилагат пряко в работата, когато и където е необходимо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BACK TO 

NAVIGATION 
BACK FORWARD 
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Инструментариумът за повишаване на уменията за стартъпи/ скейлъпи и Наборът 

от инструменти за повишаване на квалификацията за корпоративни предприятия: 

средните и големите предприятия имат за цел да подпомогнат обучението на 

персонала на дружествата, занимаващ се с иновации в дейностите по „Индустрия 4.0“. 

Целта на инструментариумите е също така да се предоставят знания и компетентности 

на тези служители във връзка със сътрудничеството и отворените иновации. 

Инструментариумът за повишаване на уменията за стартиращи/скейлъпи и 

Наборът от инструменти за повишаване на квалификацията за корпоративни 

предприятия: средните и големите предприятия служат като единствен източник за 

предоставяне на подкрепа на тези видове дружества, за да им успеят да повишат нивото 

си на иновации, растеж и развитие в контекста на четвъртата индустриална революция, 

където:  

ОСНОВНИЯТ АКЦЕНТ Е: 

РАБОТА В ЕКИП И СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ИНОВАЦИЯ В ИНДУСТРИЯ 4.0 

Препоръки за политиката 
През последните няколко години сътрудничеството между стартъпите и корпорациите 

се превърна в стратегически императив и за двете групи. От съществено значение е да 

се стимулират иновациите и растежът в Европа, тъй като изостават от САЩ и Азия. 

Covid пандемията вероятно ще действа като ускорител.  

Разпознаването на това дали сътрудничеството се стреми към разработване на 

постепенни подобрения на съществуващия бизнес или към нарушаване на 

функционирането на даден пазар ще спомогне за определянето на подхода на 

сътрудничество.  

Стартиращите предприятия биха могли да получат достъп до допълнителни и много 

необходими ресурси и пазари, заедно с задълбочено разбиране за клиентите, които да 

им помогнат да разширят дейността си и да се превърнат в еднорози. Установените 

дружества могат да се възползват от подобно сътрудничество, за да получат ускорен 

процес на иновации, както и по-фини, по-малко очевидни ползи като културната 

промяна, например. Това сътрудничество може да бъде подкрепено от различни 

програми и инициативи, които го насърчават и предоставят нови модели и възможности. 

Интрапредприемачеството е друг аспект за предприятията, които търсят 

сътрудничество със стартъпи и скейлъпи. Това се дължи още повече на факта, че те все 

още извършват много малко превземания в сравнение с американските си колеги.  

Пример за това са корпоративните стартиращи звезди на SEP в Европа. Насочени са 

към ежегодното представяне на най-добри практики и модели за подражание, по какъв 

начин сътрудничеството между предприятията и стартиращите предприятия може да 

бъде от полза и за двете страни. Mind the Bridge, заедно с Nesta всяка година, ежегодно 

разработват „SEP Europe„s Corporate Start-up Stars“— класация на предприятията, които 

са по-благоприятно настроени към стартиращите предприятия в Европа. Дружествата, 

на които е присъдена награда, положиха допълнителни усилия, за да установят 

взаимноизгодни партньорства със стартъпите — независимо дали чрез обществени 

поръчки/лицензиране/партньори, ускорители, преки инвестиции, придобивания или 

други специални вътрешни програми. По-конкретно, първите 12 компании се 
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награждават като SEP Europe Corporate Start-up Stars, а други 24 компании са признати 

за „Отворени иновационни претенденти“ в Европа. Освен това, всяка година се 

присъждат специални награди от опитно експертно жури. 

- Цифрови иновационни хъбове са one-stop-shop, които помагат на компаниите да 

станат по-конкурентоспособни по отношение на своите бизнес/производствени 

процеси, продукти или услуги, чрез цифрови технологии.  

- Общностите на знание и иновации на EIT са партньорства, които обединяват 

предприятия, научноизследователски центрове и университети.  

- Start-up Europe Partnership е платформа, където най-добрите скейлъпи се срещат 

с най-добрите корпорации и инвеститори 

Като част от Scale-Up Europe 170+ предприемачи, инвеститори и новатори в Европа са 

изготвили план от 21 стъпки с цел размножаване на 10 технологични гиганта на стойност 

100 млрд. евро + в рамките на десетилетието. 

Ето обобщение на препоръките за сътрудничество между стартъпите и корпорациите:  

✓ Създаване на данъчен кредит за европейските предприятия, инвестиращи в 

европейски стартиращи предприятия 

✓ Приемане на „Small Business Act“ за бизнес администрациите, които ще бъдат от 

полза за стартиращите предприятия 

За екосистемата:  

✓ Разработване на харта за докладване и най-добри практики в областта на 

сътрудничеството (отворени иновации, обществени поръчки) и превземания  

✓ Разработване на вдъхновена от „Еразъм“ програма за обмен на технологии, 

която да позволява на служителите да се местят безпроблемно между 

стратъпите и по-големите предприятия. 

(Източник: https://sifted.eu/articles/scale-upeurope-collaboration/) 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ПИЛОТНА СЕСИЯ от 1-ВИ ЮЛИ, 2021 В СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ 

Играта: 

Юлий е млад предприемач, който 

иска да започне свой бизнес, 

свързан с Индустрия 4.0. Той попада 

на Инструментариума за стартъпи и 

скейлъпи и прочита за 

приложенията на Разширената 

Реалност (AR) по отношение на 

Индустрия 4.0. Решава, че 

продуктът на новата му компания ще 

бъде софтуер за AR очила за 

опростена поддръжка и диагностика 

на машини в производствените съоръжения. След като Юлий вече има идея за своя 

продукт, той трябва да състави устойчив бизнес модел с помощта на Инструментариума. 

Къде може да открие отговорите на своите въпроси? Нека му помогнем… 

https://sifted.eu/articles/scaleupeurope-collaboration/
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Резултати от играта: 

 
 

 
 

  
След като бяха въведени в различните раздели на инструментариума, участниците 

участваха в игра, чиято цел беше да тества колко интуитивен е инструментариумът и 

колко бързо и лесно могат да намерят информация в него. Те трябваше да се поставят 

на мястото на стартиращо предприятие 4.0, което трябва да формулира своя бизнес 

модел с помощта на инструментариума за стартъпи и скейлъпи. По време на играта на 

участниците бяха зададени 5 въпроса от различен характер — възможности за 

финансиране, права на интелектуална собственост (IPR), видове партньорства, опции 

за приходни потоци и канали. Както може да се види от екранните снимки по-горе, над 

80 % от респондентите са отговорили правилно на въпросите, свързани с 

финансирането, партньорите и приходните потоци. Въпреки това, когато става въпрос 

за намиране на информация за това как да си защитят IPR, само 64 % отговориха с 

"Регулаторни тенденции". Няколко участници очакваха отговорът да бъде в раздел 

„Ключови ресурси“. Само 50 % от участниците успешно предположиха, че стартъп-ът 

трябва да се насочи към секцията за канали, за да намери информация за различните 

начини за достигане до сегментите на своите клиенти. Останалите 50 % от 

неправилните отговори са разпределени равномерно между другите отговори, което 

предполага, че половината от участниците са били объркани и са избрали отговора на 

случаен принцип. Като цяло, в повечето случаи участниците биха могли да се 

ориентират лесно из набора от инструменти и да намерят необходимата им информация 

в разделите, където биха очаквали да бъдат, поради което можем да заключим, че 

Инструментариумът е интуитивен. 
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Въпрос 1 за обратна връзка — По скалата от 1 до 10, колко полезен би бил инструментът 

за стартиращите компании? По-голямата част (40 %) отговори с 10, а 20 % — с 9, 10 % 

— с 8, 10 % — със 7, 10 % — с 6, и 10 % — с 5. Общата оценка е 8,4. 

 

Въпрос 2 за обратна връзка — По скалата от 1 до 10, колко е интуитивен инструментът? 

Колко лесно намирате търсената информация? По-голямата част (33 %) отговори с 10, 

докато 17 % — 9, 17 % — 8, 17 % — 7, 8 % — с 6 и 8 % — с 5. Общата оценка е 8,3. 

  



 

21 
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на 

съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от 

Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея. 

 

 

Въпрос 3 за обратна връзка – На скалата от 1 до 10, колко е вероятно да използвате 

и/или препоръчате инструмента на ваш познат, който планира да стартира бизнес? 

Обобщение 

Общите коментари, получени от участващите дружества, бяха, че и двата инструмента 

са доста лесни за използване, но една идея твърде комплексни и следователно по-

малко приложими за обща употреба.  

Въпреки това, някои теми — като темите, по които особено трябва да бъдат предпазливи 

стартиращите компании, са обхванати много добре и според тях това е много полезно. 

Отношенията между средните/големите предприятия и стартиращи компании като цяло 

са известни сред по-големите, по-развити дружества, които вече имат свои собствени 

правни и счетоводни отдели. Според тях темите, които трябва да бъдат подчертани в 

по-голяма степен, са ползите от отношенията и за по-големите компании (като например 

разработването на идеи).   

От техническа гледна точка и двата инструмента са твърде комплексни. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – КАЗУСИ 


