15-тото издание на Европейския ден на предприемача проправя пътя
на българското студентско предприемачество към Европа
„Европейски предизвикателства пред предприемачеството в България“ бе темата на
тазгодишното, 15-то по ред издание на Европейския ден на предприемача (ЕДП),
организиран от Научноизследователския сектор с Център за трансфер на технологии на
Софийския университет "Св. Климент Охридски".
Събитието се проведе с подкрепата на Представителството на Европейската комисия в
България, Министерството на икономиката и Областен информационен център – София.
Европейският ден на предприемача е инициатива със сериозни традиции в Европа. Тя
възниква в рамките на мрежата PAXIS (The Pilot Action of Excellence on Innovative Startups) и има за цел да популяризира успешни модели за създаване и развитие на нови
предприятия. Концепцията за този форум е въведена от мрежата на европейските градове EUROCITIES и Европейската комисия.
Форумът събра в залата на Представителството на Европейската комисия в България над
150 участници - начинаещи и по-напреднали предприемачи с успешни практики и
продукти, ориентирани отчасти или изцяло към европейските и международни пазари,
както и студенти от СУ, УНСС, Техническия и други университети. Представени бяха
примери на успешни стартъпи в областта на високите технологии, социалното и
студентското предприемачество.
„Европейският ден на предприемача е насочен не само към хората, които имат бизнес,
към студентите с идеи и инициативност, но и към тези, които се занимават със социално
предприемачество“, заяви директорът на Научноизследователския сектор на СУ„Св.
Климент Охридски“ Божил Добрев.
Заместник-министърът
на
икономиката Лъчезар Борисов, който
откри
форума,
подчерта,
че
инициативи с традиции като ЕДП
имат бъдеще. Той заяви, че нова
програма на Българската банка за
развитие по плана Юнкер ще дава
възможност за отпускане на кредити
от 3 до 24 млн. лева. Програмата е
насочена към малките и средните
компании с персонал до 3000 души.

Проф. дфн Николай Витанов, заместник-ректор на СУ„Св. Климент Охридски“
приветства участниците и изрази своята увереност, че с този ежегоден форум Софийският
университет допринася за развитието на предприемаческата култура в България и хвърля
мост между науката и бизнеса.
Заместник-областният управител на Област София Томи Николов пое ангажимент
проблемите на бизнеса да достигнат по-бързо до хората, които могат на направят
възможно тяхното решаване.

Съществена част от програмата на събитието бяха темите за възможностите за
финансиране и подпомагане на предприемачите. Представители на банки, експерти от
Българската търговско-промишлена палата, Българската агенция за експортно
застраховане, Патентно ведомство на Република България и Областния информационен
център за популяризиране на политиката на Европейския съюз у нас представиха
механизми за финансиране и за защита на продуктите и собствеността върху тях.
В ролята на „бизнес-ангел“ влезе регионалният изпълнителен директор на SAP за
Югоизточна Европа Румяна Тренчева, която напомни, че в България има традиции с
талантливи млади хора, които са подготвени за бъдещето и съобщи, че 750 българи
работят в SAP в платформа в областта на иновациите. „Дори малките фирми не се
ограничават и излизат на международния пазар. Ако искате да бъдете успешен
предприемач в 2017 година, помислете за пазар извън България“, посъветва Тренчева и
обеща SAP да съдейства на всеки предприемач. „Ние от SAP ще ви осигурим достъп, за да
моделирате и да си направите платформа“, каза тя.

За първи път пред предприемаческата
общност доц. д-р Десислава ПетроваАнтонова
от
Факултета
по
математика и информатика на СУ
представи проекта GATE - BIG Data
for Smart Society, който цели да
подготви създаването на Център за
върхови постижения в областта на
големите данни (Big Data). Проектът
ще
насърчава
ефективното
сътрудничество
между
правителството,
индустрията,
научната общност и обществените
организации в сферата на големите данни и свързаните с тях технологични области от
голямо значение за България, Балканите и Европа.
Участниците оцениха високо форума и пожелаха инициативи като тази да продължат да
се развиват.

