НАИМЕНОВАНИЕ
Сдружението с нестопанска цел е с наименование: “Биотехнологичен и Здравен Клъстер”. Наименованието на
сдружението може да се изписва и на латиница като „Health & Life Sciences Cluster”, съкратено „ESF Life”. ESF
Life се създава по реда и при условията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Мисията на Сдружението е да позиционира и популяризира България като световен център за здраве и науките за
живота, насърчавайки растежа на този специфичен биотехнологичен сектор. Сдружението напътства, подкрепя,
насърчава и стимулира представянето и иновациите, създавайки условия, които дават възможност за развитие на
компаниите.Сдружението съсредоточава усилията си в развитието на технологична програма в региона на всички
нива:

регионално,

национално

и

международно.

Насърчава

синергията

между

академичните

среди,

предприемачите, инвеститорите, властите и новите предприятия, за да превърне идеите в нови продукти и да
донесе нови технологии на пазара. Да изгради, развива и популяризира екосистема, в която участие имат физически
лица, МСП, големи компании, академична общност, и др., с което да допринесе за развитието на сектора и
участниците в него, както и да допринесе за позиционирането на България като развоен център за технологии в
сектора.
ESF Life се учредява със следните цели:
(1). Да се даде възможност на партньорските региони да изградят среда, която създава и поддържа конкурентни
здравни и медицински иновации;
(2). Да стимулира по-голяма интеграция на участниците в иновациите и заинтересованите страни; Да се намалят
пречките на пазара чрез стимулиране на предприемачеството и иновациите в местните МСП;
(3). Да подпомага и стимулира развитието на международните пазарни позиции на набелязаните вътрешни
икономически отрасли и сектори в световното пазарно стопанство на базата на повишаване на производителността,
експертността и конкурентоспособността на производствените предприятия в сектора;
(4). Да съдейства за обединяване на ресурси на своите членове, с цел повишаване на експортния капацитет на
сектора, включително и създавайки среда, благоприятна за непрекъснато търсене на нови възможности за
усъвършенстване и/или замяна на понастоящем използвани продукти, услуги и материали с нови такива;
(5). Да изгради силна група от тясно сътрудничещи си дружества от различни звена на веригата – производители,
вносители, търговци, лаборатории, неправителствени организации, изследователски и образователни вътрешни и
международни организации – за подпомагане на производственото и технологичното развитие на малките и средни
предприятия в ключови икономически отрасли, както и да разкрива нови работни места;
(6). Да предостави достъп на населението до нови открития и пътища за развитие, насърчавайки работата по
проекти за технологично обновление и внедряване на иновации за добавяне на стойност към съществуващи
продукти и услуги, респективно за намаляване себестойността на крайната продукция;
(7). Да насърчава своите членове и други физически и юридически лица, като съдейства за създаване на
благоприятна икономическа среда за развитието на тяхната дейност и повишаване на конкурентоспособността на
българските малки и средни предприятия на международния пазар;
(8). Да съдейства за сигурността на търговския оборот на принципите на етичността, честността на пазарното
поведение и успеваемостта на взаимните интереси;

(9). Да работи за усъвършенстване на системата за повишаване на образованието и квалификацията в България,
подобрявайки трансфера на знания и информация и насърчавайки сътрудничеството с научните и изследователски
институти в страната и в международен план.
(10).
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(11). Да разработва и подкрепя разработката на иновационни проекти на своите членове, като осигурява
възможности за вътрешно и външно финансиране и местна и международна реализация;
(12). Да се превърне в национална браншова организация и създаде, въведе и утвърди браншови правила;
ESF Life ще използва следните средства за постигане на целите си:
1. Разработване, създаване и подпомагане прилагането на съвременни политики, стратегии, приоритети, мерки и
инструменти за регионално и национално икономическо и социално развитие в областта на биотехнологиите и
науките за живота и здравето, изследвания и техните приложения
2. Проучване, създаване и поддържане на бази данни, свързани с икономическия и ресурсния потенциал на
страната в областта на биотехнологиите и науките за живота и здравето и, изследвания и приложения;
3. Разработване, координиране, осъществяване на национални позиции, приоритети и мерки по национални научни
програми, оперативните програми и други национални и общностни инструменти , разработване, координиране и
участие в проекти и програми за регионално икономическо и социално развитие , финансирани по национални,
европейски и международни програми;
4. Разработване на мерки, координиране и съдействие на националните координационни органи по защита интереса
на българските научни, бизнес и неправителствени организации в европейските и международни програми и
инициативи (например рамковата програма на ЕС и др.);
5.Осъществяване на проекти и програми, подпомагащи евро-интеграцията и евросътрудничеството;
6.Организиране на семинари, кръгли маси, дискусии, учебни центрове, обучения и учебни програми за повишаване
на информираността и квалификацията на кадрите, заети в сектора биотехнологии и науки за живота и здравето;
7. Мобилизиране участието на всички членове на ESF Life за привличане на инвестиции;
8. Участия в сдружения с други подобни национални и международни организации за реализиране на планираните
дейности и изграждане на национална платформа за защита интересите на различните участници в сектора;
9. Организиране и участие в регионални, национални и международни форуми;
10. Коопериране и обединяване на усилията в сферата на логистиката, производството, маркетинга и реализацията
на продуктите на ESF Life и неговите членове;
11. Членство в европейски и международни технологични платформи в областите на ] биотехнологиите и науките
за живота и здравето, техните изследвания и приложения,
Предметът на стопанска дейност на ESF Life: включва съвместни проектни, софтуерни, продуктови и други
разработки, научно-изследователска и развойна дейност, в сферата на биотехнологиите, медицината и индустриите
свързани с подобряване на здравето и живота на човека, консултантска дейност, проектна дейност, предоставяне на
информационни услуги, провеждане на обучения, технологичен трансфер, издателска дейност, маркетингови
дейности, както и всяка друга незабранена от закона дейност, необходима за постигане на целите на сдружението.
ESF Life има следния обхват на дейност:
а. Осигуряване на трансфер на технологии между науката и промишлеността в услуга на обществото;
б. Създаване на форум за активен диалог между науката, бизнеса и обществото;
в. Организиране на семинари, конференции и обучение по управление и оценка на качеството;

г. Създаване на комуникационна платформа от експерти и мрежа от експерти в областта на международната помощ
за развитие;
д. Споделяне на опит, ресурси и съоръжения за по-ниски разходи и лесен достъп;
е. Повишаване на сътрудничеството между индустрията и публичните научноизследователски институти и
клиники;
ж. Подпомагане на новосъздадените предприятия и общността за финансиране на ранен етап;
з. Развитие на международния пазар. В зависимост от потребностите на клъстера, дейностите включват
специализирани инициативи за реализиране на международни проекти и срещи, организиране на делови пътувания
с цел обмяна на опит и информация, провеждане на семинари и конференции и др.
и. Участие в международни изследователски програми;
й. Обучение на членовете в рамките на регулаторни и други секторни области;
к. Индустриално развитие и въздействие върху политиките и регламентите, които ни засягат;
л. Разработване на нови инвестиционни проекти в интерес на членовете на Сдружението;
м. Разработване методически материали, анализи и прогнози за развитието на регионалната икономика, индустрия
и пазари
н. Сътрудничество и иновации - иницииране на проекти за коопериране между фирмите и научни и развойни звена,
изследователски центрове, образователни институции; подпомагане на иновативни проекти за сътрудничество в
мрежата.
о. Маркетинг и връзки с обществеността - откриване идентичността и уникалните предимства в региона;
подобряване на националния и международния имидж на участниците в клъстера; провеждане на инициативи за
стабилизиране на отрасловия имидж; организиране на национални и международни форуми, панаири и др.;
п. Изграждане на Медиен Център към основната дейност на Клъстера;
р. Сътрудничество с други клъстери със сходна насоченост, цели и обхват
(3) Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени в Търговския закон и
останалото приложимо законодателство.
(4) Приходите от стопанската дейност ще бъдат използвани за постигане на целите на ESF Life .

