ДНИ НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ В БИ–ВАРНА

Фирми, приети за инкубиране

При голям интерес преминаха Дните на отворени врати в БИВарна на 13 и 14 март 2013.
На 13 март се състоя пресконференция и представяне на
проект „Разширяване на Бизнес инкубатор – Варна към
„РАПИВ” в Областен информационен център – Варна.

В резултат на проведената информационна кампания за
набиране на кандидати за инкубиране са приети първите две
организации в БИ-Варна.
На 31 октомври 2013 г. е подписан договор за инкубиране
със сдружение “Международна асоциация за устойчиво
развитие - Варна”, с председател доц. Христо Крачунов, с
проект “Информационна консултираща система за мониторинг
и устойчиво развитие на гранични и селски територии в
Североизточен район на планиране”.
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БИЗНЕС ИНКУБАТОР – ВАРНА
РЕГИОНАЛНА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ИНОВАЦИИ – ВАРНА

Представени са целите и етапите на реализация на проекта,
процедурата за кандидатстване за инкубиране и услугите,
които БИ-Варна предоставя на инкубираните фирми.
Дните на отворени врати се проведоха и в сградата на РАПИВ,
където участниците имаха възможност да се запознаят с
условията за инкубиране, материално-техническата база,
които БИ-Варна предоставя, както и с добри практики на
успешно инкубирани фирми от Високотехнологичен бизнес
инкубатор – Варна.

На 31 октомври 2013 г. е подписан договор за инкубиране с
фирма „Енеро” ООД, с управител д-р Димитър Димитров
с проект „Създаване прототип на газификационна
електроцентрала 100kw по собствена технология за биомаса
и органични отпадъци”.
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кв. „Аспарухово”, местност „Малка Чайка”, П.К. 87,
Варна 9003, България
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ел. поща: office@rapiv.org ; факс +359 52 383 701
www.rapiv.org
www.biv.rapiv.org

Този документ е създаден по проект № BG161PO003-2.2.01-0019
“Разширяване на Бизнес Инкубатор – Варна към РАПИВ” по ДБФП
№ БИ-02-3/02.02.2012 г. Бенефициент: Сдружение „Регионална
агенция за предприемачество и иновации – Варна”. Документът е
създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие
на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от
сдружение „Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна”
и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ
отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия
орган.

БИЗНЕС ИНКУБАТОР – ВАРНА

КАКВО Е БИЗНЕС ИНКУБАТОР

е създаден по проект № BG161PO003-2.2.01-0019
„Разширяване на Бизнес Инкубатор – Варна към РАПИВ”,
изпълняван по ДБФП № БИ-02-3/02.02.2012г. между
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма
и сдружение „Регионална агенция за предприемачество
и иновации – Варна” (РАПИВ). Проектът се изпълнява
по ОП „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” 2007-2013, Приоритетна ос 2:
„Повишаване ефективността на предприятията и развитие
на благоприятна бизнес среда”, съфинансиран от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие.
Бюджетът на проекта е 323 000 лв., а срокът за
изпълнение – 36 месеца.

Бизнес инкубаторът (БИ) е среда, която благоприятства
развитието на новосъздадено рисково предприятие, преди
да е готово да използва пазарните методи за самоиздръжка
на дейността си. БИ използва богат инструментариум от
услуги, включително предоставяне на атрактивен достъп
до офис площи.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ

•

Подпомагане на МСП от региона на Варна чрез
осигуряване на подходяща инфраструктура, благоприятна
информационна и технологична среда и съответните
поддържащи бизнес услуги;
Увеличаване на дела на продукцията на МСП в
брутния продукт, произвеждан в Североизточния регион;
Подобряване на конкурентоспособността на
фирмите от региона на националния и световен пазар;
Подпомагане на МСП за преминаване на ново
пазарно ниво: от регионален и национален пазар – към
международен пазар;
Съдействие на местните фирми за привличане на
местни и чуждестранни инвеститори;
Изграждане и укрепване на връзките между
академичната, индустриалната общност и местната
администрация с цел развитие на иновационните
предприятия в приоритетните сектори на областта.

•
•
•
•
•

Водещ стремеж на Бизнес Инкубатор - Варна (БИ-Варна)
е утвърждаването му като устойчив, пазарно-ориентиран
център, който подпомага развитието на технологичните
и иновативни МСП от Североизточния регион, осигурява
трайни контакти между академичната и индустриална
общност и предоставя широки международни контакти за
фирми от региона.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА
Приемат се кандидатури за прием на фирми и
физически лица с бизнес идеи, разработващи проекти в
приоритетните за Инкубатора икономически
направления:
Енергетика, енергийна ефективност и околна
среда;
Информационни и комуникационни технологии;
Машиностроене, електротехническа промишленост
и електроника;
Морска индустрия;
Преработвателна индустрия;
Строителство и транспорт – изграждане на
транспортна инфраструктура;
Туризъм;
Услуги – финансови, логистични и др.;
Химия, биотехнологии, фармацевтика;
Други.
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КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ

Важно условие е кандидатът да е в етап на стартиране
или в ранен етап на развитие на своята бизнес идея.

На база седемгодишен опит в инкубирането и оказване
на подкрепа на стартиращи и иновативни компании,
сме създали набор от основни и допълнителни услуги и
дейности, предлагани от БИ-Варна. Част от тях са:
Експертна помощ при развиване на бизнес идея;
Експертна помощ за попълване на документите за
кандидатстване за инкубиране;
Бизнес консултации;
Правни консултации;
Финансово-счетоводни услуги и консултации;
Маркетингови консултации;
Защита на интелектуалната и индустриална
собственост;
Обучение в различни направления;
Информационно-ресурсни услуги;
Организиране на мултидисциплинарни срещи и
работни семинари;

КАК СЕ КАНДИДАТСТВА?

РАБОТНА СРЕДА

Необходимо е да се попълнят и подадат
Регистрационна заявка на кандидата, Регистрационна
заявка на проекта, както и кратък Бизнес План. Формулярите
могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на бизнес
инкубатора www.biv.rapiv.org. Попълнените документи
могат да се подават по електронен път, чрез пощенска
услуга или на място в сградата на РАПИВ.
Комплектът докумети се разглежда и оценява от
експерти към РАПИВ. Решение за прием се взема на база
рецензията от експертите към РАПИВ.
Кандидатът се информира и кани на преговори за
подписване на договор за инкубиране.

Създали сме висококачествена среда за стартиране на
бизнес. Вашите партньори, клиенти и колеги ще бъдат
посрещнати в една среда, която подобрява и отразява
вашия професионализъм и амбиция. В сградата на
РАПИВ са налични:
Етажност – 3 етажа + сутерен;
Застроена площ – 770 м2;
Обща разгърната площ – 3168 м2;
Помещения – 57;
Офиси – от 18 м2 до 53 м2.
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За повече информация, моля посетете www.biv.rapiv.org

