
ПРОЕКТ!


ЗАКОН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ


Глава първа
 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този закон урежда принципите и механизмите за провеждането на държавната политика за насърчаване на иновациите в Република България.
Чл.2 Насърчаването на иновациите обхваща финансовото стимулиране на иновационната дейност, създаването на условия за използване на съществуващия иновационен потенциал и неговото развитие в съответствие с националните приоритети, създаване условия  за  реализацията  на  иновациите  и  повишаване конкурентноспособността на българската икономика.
Чл. З Държавата създава условия за насърчаване на иновациите, насочени към решаване на важни проблеми в страната в областта на енергетиката, екологията, човешките ресурси, в традиционни отрасли на промишлеността, в съответствие с иновационната стратегия на Република България, като:
1. разработва и осъществява национална политика в областта на иновациите;
2. подпомага особено важни разработки и проекти;
3. подпомага финансово проекти, свързани с усвояването на изделия, продукти, материали и/или технологии, които са защитени с патент;
4. стимулира инвестирането в иновационни проекти;
5. създава условия за ориентиране на младите специалисти към изобретателска дейност;
6. създава стимули за привличане на чуждестранни инвестиции в иновационни проекти.

Глава втора
ФОРМИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ИНОВАЦИОНННА ПОЛИТИКА

Чл.4 Министерски съвет провежда държавната политика в областта на иновациите.
Чл.5 Към Министерски съвет се създава Национален иновационен съвет.
Чл.б Националният иновационен съвет:
1. подготвя и предлага за приемане от Министерски съвет годишен доклад за    състоянието и развитието на иновационната дейност в страната;
2. разработва национална иновационна стратегия за развитие на Република България;
3. анализира състоянието в сферата на иновациите и технологичното сътрудничество на Република България, разработва   иновационната   политика   и   планира финансирането й;
4. подготвя становища за участие на Република България в международното технологично сътрудничество;
5. подготвя становища и препоръки относно ефикасността и внедряването на нови технологии    и продукти в икономиката на страната;
6. изготвя становища по въпроси, свързани с иновациите;
Чл.7  (1) Националният иновационен  съвет включва представители на Патентното ведомство, представители на неправителствени организации, представители с особени заслуги от областта на математическите и природни науки, медико -биологични науки, аграрни науки, технически науки, обществени и хуманитарни науки.
(2) Съветът може да кани на заседанията представители на деловите среди и обществени организации, които да участват с право на съвещателен глас.
Чл.8 Министерски съвет приема Правилник за устройството и дейността на Националния иновационен съвет в срок до три месеца от влизане в сила на закона.

Глава трета
 ФИНАНСИРАНЕ
Чл.9 Създава се фонд "Иновации" като юридическо лице със седалище в град София.
Чл.10 (1) Фондът има за цел да подкрепя проекти и дейности за насърчаване на иновациите, съобразени с:
1. Националния план за икономическо развитие;
2. Национални предприсъединителни и присъединителни програми и стратегии;
3. Ратифицирани рамкови програми с определени приоритети на Европейския съюз;
4. Програмата на Националния иновационен съвет.
(2) Фондът:
1. подпомага финансово иновационната дейност, съгласно одобрената програма по приетия от Министерски съвет доклад;
2. предоставя средства на конкурсен принцип по конкретни проекти, както и обявява конкурси за изпълнение на проекти в определени от фонда области, съгласно одобрената програма по приетия от Министерски съвет доклад;
3. финансира международната защита на определени от Националния иновационен съвет значими български изобретения , изработка на модели и образци;
4. проектите и програмите се финансират след независима експертиза по ред и условия, посочени в Правилника за устройството и дейността на фонд "Иновации".
Чл. 11 Приходите на фонда се набират от:
1. субсидии от държавния бюджет;
2. собствени приходи от дейността на Фонда;
3. дарения и  помощи  от международни  финансови институции и организации и средства по международни споразумения;
4. приходи от фонд "Индустриална собственост" към Патентно ведомство на република България;
5. постъпления от лихви върху средства на Фонда.

Чл.12 Средствата на Фонда се изразходват за:
1. особено важни разработки и проекти;
2. изпълнение в кратки срокове на иновационни проекти и разработки от национално значение;
3. проекти, чиито резултати имат социален и/или екологичен ефект;
4. разработки и проекти, свързани с усвояване производството на изделия, продукти, материали и други или реализиране на технологии, които са защитени с патент;
5. извършване на проучвания, анализи и прогнози, оценки и експертизи на иновационни проекти;
6. заплащане на такси и вноски за участие в симпозиуми, конференции, срещи и др.,;
7. заплащане на консултации, рецензии, експертизи, хонорари за участие в съвети и други дейности, свързани с предназначението на Фонда;
8. заплащане на разходи, свързани с обявяването и провеждането на конкурси за предоставяне на средства от Фонда;
9. международна патентна защита на значими български изобретения;
10.награди за иновационни постижения;
11 .други разходи, свързани с характера и дейността на Фонда.
Чл. 13 Фондът организира конкурси за финансиране на разработки на иновационни проекти по ред и условия, определени с Правилника за устройството и дейността му.
Глава четвърта
Органи
Чл.14 Управителен орган на Фонда е Управителният съвет. Чл.15 Управителният съвет ръководи дейността на Фонда, в съответствие с приетия от Министерски съвет Правилник за устройството и дейността на Фонд "Иновации", като:
1. приема програма за дейността на Фонда;
2. взема решения за провеждане на конкурси за финансиране на целеви програми и проекти;
3. предлага състав на научно - експертни комисии, необходими за дейността на Фонда;
4. изготвя годишен отчет за дейността на Фонда;
5. осъществява контрол за целевото разходване на средствата на Фонда.

Чл.16 Заседанията на Управителния съвет се провеждат не по - рядко от веднъж на три месеца. Те се ръководят от Председателя на Управителния съвет.
Чл.17 В срок до три месеца от влизане в сила на закона, Министерски съвет приема Правилник за устройството и дейността на фонд "Иновации".




Мотиви

Към Законопроекта за насърчаване на иновациите

Законът за насърчаване на иновациите дава възможност за формирането на ясна и точна държавна политика в областта на иновационните проекти и постижения. Законът предвижда осъществяването на национална иновационна стратегия и програма, която да защитава и финансира българските иновационни продукти. Цялостната иновационна политика се осъществява от Министерски съвет. Към Министерски съвет е предвидено да се създаде Национален иновационен съвет, чиято роля е да подготвя цялостната програма за участие на страната ни в международни сътрудничества в областта на иновациите, както и да съдейства за внедряването на нови технологии и продукти в икономиката на страната.
Със закона се създава и Фонд "Иновации" с цел подкрепа на проекти и дейности за насърчаване на иновациите. Основната дейност на Фонда е финансовото подпомагане на иновационната дейност съгласно одобрена от Министерски съвет програма. Средствата, които Фонда набира ще бъдат разходвани за участия в конкурси и в конкретни проекти в областта на иновациите. Предвижда се и финансиране на международна защита на значими български изобретения, модели и образци.
Структурата на Националния иновационен съвет и фонд "Иновации" е предвидено да се уточни посредством Правилници за устройството и дейността на същите. Те следва да бъдат приети от Министерски съвет в рамките на три месеца от влизането на закона.
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