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ЕВРОПЕЙСКИ НОВИНИ 

Месечен бюлетин на Европейски информационен и иновационен 
център към Търговско-промишлена палата - Враца 

брой 03, 2017 год. 

НАГРАДА НА ЕС ЗА ЖЕНИ В ОБЛАСТТА НА ИНОВАЦИИТЕ ЗА 2017 Г.: КОМИСИЯТА НАГРАЖДАВА ЧЕТИРИ ИЗЯВЕНИ ЖЕНИ 

ПРЕДПРИЕМАЧИ 

На церемония, проведена в Брюксел на Международния ден на жената, комисар Карлош Моедаш и заместник-председателят 
на Европейския парламент Марейд Макгинес обявиха четирите победителки в конкурса за финансираната от „Хоризонт 
2020“ награда на ЕС за жени в областта на иновациите за 2017 г. 
Носителите на тазгодишните награди за жени в областта на иновациите са: 
Първа награда (100 000 евро): Микела Магас, гражданка на Хърватия и Обединеното кралство, основала британската 
лаборатория за иновации и проектиране Stromatolite, която заедно със студио в Швеция създава ново поколение инкубатори и 
инструменти в областта на креативните технологии, насочени към иновации. 
Втора награда (50 000 евро): Петра Вадстрьом от Швеция, основала дружеството Solvatten, което произвежда портативен уред 
за пречистване и подгряване на вода, работещ със слънчева енергия. 
Трета награда (30 000 евро): Клаудия Гертнер от Германия, основала предприятието microfluidic ChipShop, което произвежда 
миниатюрни системи (т. нар. lab-on-a-chip) за по-добра диагностика. 
През тази година бе учредена още една награда — за изгряващ предприемач, която се присъжда за високи постижения на жени 
предприемачи на възраст до 30 години (включително). Първият носител на тази награда в размер на 20 000 евро е Кристина 
Цветанова от България, която е главен изпълнителен директор и съосновател на австрийското дружество BLITAB Technology, 
произвело първия таблет за незрящи, наречен BLITAB. 
Контекст 
И четирите обявени днес победителки наскоро са учредили или са станали съоснователи на успешни дружества на базата на своите 
новаторски идеи, като в миналото всички те са получили финансиране от ЕС в областта на научните изследвания и иновациите. 
Отличените с наградата жени предприемачи бяха избрани от жури от независими експерти на високо равнище след открита покана 
за представяне на предложения през есента на 2016 г. В журито влизаха експерти от сферата на бизнеса, рисковия капитал, 
предприемачеството и научните среди. Общо 47 кандидатури бяха изпратени от целия ЕС и страни, асоциирани към „Хоризонт 2020― 
— програмата на ЕС за финансиране на научни изследвания и иновации, която предоставя и паричните суми за наградите. През 
януари бяха определени 12 финалисти. 
Целта на наградата на ЕС за жени в областта на иновациите е повишаване на осведомеността на обществеността за 
необходимостта от повече иновации и повече жени предприемачи, отдаване на признание на успехите на жените в иновациите и 
създаване на силни модели за подражание. Жените не са достатъчно представени, що се отнася до създаването на новаторски 
предприятия — едва 31 % от предприемачите в ЕС са жени. Това е нереализиран потенциал за Европа, която трябва да използва 
всички възможности на своите човешки ресурси, за да запази конкурентоспособността си и да намери решения на икономическите и 
социалните предизвикателства. Това е четвъртото издание на конкурса, който се провежда от 2011 г. До участие в надпреварата се 
допускат жени, които са станали основатели или съоснователи на дружество преди януари 2015 г., като оборотът на това дружество 
трябва да е поне 100 000 евро. Участниците или техните дружества трябва да са ползвали преди публично или частно финансиране 
за научни изследвания и иновации, независимо от неговия източник. 
 
Повече информация 
Награда на ЕС за жени в областта на иновациите 
Равенство между половете в научните изследвания и иновациите 
Статистически данни за жените предприемачи в Европа 
Списание Хоризонт — Жените в науката 
 

http://www.stromatolite.com/
http://solvatten.org/
http://www.microfluidic-chipshop.com/
http://blitab.com/
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=women-innovators
http://ec.europa.eu/research/swafs/index.cfm?pg=policy&lib=gender
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/7481
http://horizon-magazine.eu/key-themes/women-science
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ПРОЕКТЪТ ECOINN DANUBE СТАРТИРА С ПУБЛИЧНО СЪБИТИЕ И ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА В БРАТИСЛАВА 

Публично събитие и първа партньорска среща в рамките на транснационалния проект „Еко-иновативно свързан Дунавски 
регион― (акроним EcoInn Danube) се проведоха в Братислава през февруари. Проектът стартира официално през декември 2016 г. и 
ще продължи до май 2019 г. Съ-финансиран е от Програмата за 
транснационално сътрудничество „Дунав― по Приоритетна ос „Иновативен и 
социално ангажиран Дунавски регион―, целяща да повиши сътрудничеството 
между еко-иноваторите със специален фокус върху разработването и 
прилагането на еко-технологии в Дунавския регион. Проектът ще се фокусира 
главно в областта на възобновяемата енергия и енергийната ефективност.  
Търговско-промишлена палата – Враца е единственият партньор от 
България, участва във всички дейности на проекта и е ръководител на 
дейностите по комуникация и разпространение на резултатите от проекта. 
Публичното събитие, преминало под мотото: „Иновативни технологии за 
зелена Европа―, имаше за цел да представи на заинтересованите страни и 
широката общественост необходимостта от еко-иновациите, както и 
научноизследователската и развойна дейност в областта на възобновяемите 
енергийни източници и енергийната ефективност. 
Публичното събитие започна с приветствени слова на г-н Жан Турна, 
Изпълнителен директор на Словашки център за научна и техническа 
информация, водещ партньор на проекта. Речта му бе последвана от 
представяне на проект EcoInn Danube, включително партньорите, основните 
цели, логиката на изпълнение, както и ключовите елементи на проекта. След 
въведението в проекта, бе направено представяне на възобновяемите 
енергийни източници и тяхната комерсиализация, както и добри практики на 
успешни словашки фирми (Solved и Voltia) и техните еко-иновативни 
решения. По време на следобедната сесия, г-н Нико Финка от Съвместния 
секретариат представи Програмата за транснационално сътрудничество 
„Дунав―, а ръководителите на работни пакети направиха преглед на плана за 
изпълнение на проекта и представиха предстоящите резултати на широката 
общественост.  
През втория ден се проведе среща на партньорите, която имаше за цел да 
направи преглед на дейностите, отговорностите и правилата за изпълнение 
на проекта. 
Консорциумът на проекта обхваща партньори и асоциирани партньори от 16 
организации и 12 държави – Словакия, България, Словения, Германия, 
Унгария, Чехия, Хърватска, Австрия, Босна и Херцеговина, Сърбия, Румъния 
и Черна гора. Общият бюджет на проекта е 2.126.924,97 евро, от които 
1.587.447,20 евро са осигурени от Европейския фонд за регионално развитие 
и 22.0439 евро от Инструмента за предприсъединителна помощ. 
Като резултат от проекта се предвижда да се засили сътрудничеството между 
изследователи, иноватори и фирми в областта на еко иновациите, както и да 
се създаде виртуална платформа за представяне на техните проблеми, еко-иновативните им идеи и намирането на решения. Освен 
това, в рамките на проекта, ще бъдат организирани практически обучения, наречени Зелени иновационни форуми, включващи 
представяния и обмяна на зелени бизнес идеи, под формата на физическа платформа за инвеститори, стартъпи, предприемачи, 
изследователи и разработчици, които ще имат възможността да се срещнат и да създадат мрежа за сътрудничество. Летните 
училища за студенти и стартиращи иноватори от Дунавския регион ще дадат възможност на заинтересованите страни да придобият 
забележителни умения как да приложат идеите си  на практика. В края на проекта се очаква да се повиши информираността за 
екологичните предизвикателства и важността от еко решения в областта на възобновяемата енергия и енергийната ефективност. 
Проектът EcoInn Danube е одобрен в рамките на Първата покана за набиране на проектни предложения на Програмата за 
транснационално сътрудничество Дунав и се изпълнява от 13 партньора и 3 асоциирани партньора от 12 европейски държави. 
Водещ партньор на проекта е Словашки център за научна и техническа информация. Основаната цел на проекта е да се засили 
сътрудничеството между еко-иноваторите, поставяйки специален фокус върху разработването и прилагането на еко-
технологиите в Дунавския регион. Проектът се фокусира главно в областта на възобновяемата енергия и енергийната 
ефективност.      
 

Project co-funded by the European Union            www.interreg-danube.eu/ecoinn-danube                                                                                                         
          ecoinn.danube@cvtisr.sk 

file:///C:/Users/nina.bratkova/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/HTDQCICP/www.interreg-danube.eu/ecoinn-danube
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/ecoinn-danube
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ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА И ПО-СИЛНА ПОДКРЕПА ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ 

Европейските организации на производителите на плодове и зеленчуци ще се радват на опростени правила, намалена 
административна тежест и по-голяма финансова подкрепа в периоди на криза благодарение на нови правила, приети днес 
от Европейската комисия. 
Като отбелязва края на продължилия две години преглед в рамките на текущата инициатива на комисията на Юнкер за по-добро 
регулиране, актуализираният и опростен делегиран регламент за европейския сектор за производство на плодове и зеленчуци ще 
допринесе за по-нататъшно укрепване на ролята на организациите на производители — те ще станат по-привлекателни за 
нечленуващите в тях производители, като в същото време ще се подобри функционирането на съществуващата схема за 
управление на пазара. 
Европейският комисар по въпросите на земеделието и развитието на селските райони Фил Хоган заяви днес: Секторът на 
плодовете и зеленчуците е от изключително значение за земеделието и производството на храни в Европа. Европейската 
комисия подкрепя и ще продължи да подкрепя този сектор. Изключително важно е също така милионите фермери, 
произвеждащи едни от най-качествените храни в света, да получат съответното възнаграждение за своите усилия, а 
потребителите да продължат да имат достъп до висококачествена продукция. 
Всяка година в ЕС се произвеждат плодове и зеленчуци на стойност около 47 млрд. евро в 3,4 млн. стопанства в ЕС — близо една 
четвърт от всички земеделски стопанства в Съюза. Според последните налични данни съществуват около 1500 организации на 
производители, които обхващат 50 % от производството на плодове и зеленчуци в ЕС. 
Освен преки помощи и съфинансиране от ЕС на проекти за развитие на селските райони, производителите на плодове и зеленчуци в 
Съюза са получили извънредна подкрепа на обща стойност 430 млн. евро, откакто през август 2014 г. Русия наложи ембарго върху 
износа на продукти на хранително-вкусовата промишленост от ЕС. Европейската комисия предоставя на организациите на 
производители и допълнително финансиране в размер на около 700 млн. евро годишно. 
В допълнение към съществуващата пазарна помощ, новите правила ще доведат до: 
Увеличаване на достъпната за сектора за производство на 
плодове и зеленчуци помощ за изтегляне от пазара — когато 
определени продукти трябва да бъдат изтеглени от пазара 
поради непредвидени пазарни тенденции. Цените за изтегляне 
от пазара ще нараснат от 30 % на 40 % от средната пазарна 
цена в ЕС през петте последни години на безплатно 
разпространение (т. нар. изтегляния за благотворителни цели) 
и от 20 % на 30 % за изтегляния с други цели (например за 
компост, фураж за животни, дестилация и др.). 
По-голяма привлекателност на организациите на 
производители в сектора за производство на плодове и 
зеленчуци за производители, които в момента не членуват в 
тях, като се поясни по-добре кои действия на организациите на 
производители отговарят на условията за получаване на 
финансова подкрепа от ЕС (например инвестиции в 
технологии или подобряване на качеството) и като се 
определи максимален праг — 25 % — за продукцията, която може да се търгува извън организацията. Въпреки че членовете се 
насърчават да доставят цялата си продукция на организациите на производители, които да я продават от тяхно име, при мнозина от 
тях съществува традиция да продават директно на потребителите. Насърчаването на такива къси вериги на доставка е основно 
предложение на Комисията, но тъй като съгласно съществуващия регламент е определен само минимален праг, а държавите членки 
сами определят максимален праг, новите правила ще позволят по-последователен подход. 
Опростяване и изясняване на законодателството във връзка с транснационалните организации на производители и техните 
асоциации. Тези организации са ключов елемент на интернационализирането на сектора, тъй като те не само подпомагат 
предоставянето на по-голям достъп до пазара за продукцията на фермерите, но и гарантират, че добавената стойност, генерирана 
от износа на тази продукция, се връща при земеделските стопани. За да бъдат опростени и изяснени плащанията към 
транснационални организации, проверките и плащанията например вече се свързват с територията, където действа 
транснационалната организация. 
След като днес делегираният регламент бе приет от Комисията, Съветът и Европейският парламент имат два месеца да гласуват по 
него. След това той ще влезе в сила. 
Контекст 
ЕС активно подкрепя сектора за производство на плодове и зеленчуци чрез своята схема за управление на пазара (елемент от 
общата организация на селскостопанските пазари), която има четири общи цели: по-конкурентоспособен и пазарно ориентиран 
сектор; по-малко дължащи се на кризи колебания в доходите на производителите; по-голямо потребление на плодове и зеленчуци в 
ЕС; повишено използване на екологосъобразни техники за отглеждане и производство. 
Силните организации на производители играят ключова роля в справянето с общи усилия с неочаквани и неблагоприятни ситуации. 
Чрез своите разпоредби за организация на общия пазар ЕС насърчава земеделските стопани да създават организации на 
производители, за да укрепят своето положение на пазара чрез засилване на позицията си за водене на преговори със сектора за 
търговия на дребно, както и чрез планиране на производството, иновации, предотвратяване на кризи и мерки за управление. ЕС 
подкрепя тези усилия на фермерите, като предоставя финансиране, за да им помогне да планират производството си, да извършват 
иновации и да обработват земята по екологосъобразен начин. 
За повече информация 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/democratic-change/better-regulation_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/democratic-change/better-regulation_en
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&Dos_ID=14070&ds_id=49881&version=2&page=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=OJ%3AL%3A2011%3A157%3ATOC
http://ec.europa.eu/agriculture/fruit-and-vegetables_en
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ПОЛИТИКАТА НА СБЛИЖАВАНЕ ДОПРИНАСЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА СРЕДА В ЕВРОПА, СОЧИ НОВ 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА 

Въвеждането на предварителни условия за държавите членки за получаването на финансови средства от европейските 
структурни и инвестиционни фондове е един от основните елементи на реформата на политиката на сближаване за 
периода 2014—2020 г. 
Публикуваният първи преглед сочи, че тази допълнителна стъпка е от голямо значение и че предварителните условия се оказват 
силен стимул за държавите членки и регионите да предприемат реформи, които иначе биха били забавени или не непременно 
изпълнени. 
Предварителните условия за успешно инвестиране (или т.нар.„ex ante условия“) засягат много сфери, включително енергийна 
ефективност, иновации, цифрови планове и образователни реформи. Те бяха включени в реформираната политика на сближаване, 
за да се гарантира рационално и ефективно изразходване на средствата. 
Предварителните условия спомагат за преодоляването на пречките пред инвестициите 
Много от тях са насочени както към хоризонталните, така и към специфичните за отраслите пречки, които възпрепятстват 
инвестициите в ЕС. По този начин те спомогнаха за задълбочаване на връзките в единния пазар и за осъществяването 
на инвестиционния план. 
Те например укрепиха институционалните механизми и спомогнаха за установяване на прозрачни процедури в областта на 
обществените поръчки; чрез тях от държавите членки беше изискано да подобрят и опростят регулаторната си среда и политиката 
си спрямо малките предприятия. Въведени бяха например мерки за намаляване на времето и разходите за регистриране на фирма. 
В Малта, Португалия и Словения бяха въведени т.нар. „тестове за МСП― с цел да се проследява въздействието на националното 
законодателство върху МСП. 
В цифровия сектор предварителните условия накараха държавите членки да набележат приоритетни проекти с оглед постигането на 
целите на единния цифров пазар по отношение на навлизането на широколентовия интернет. Именно така предварителното 
условие за „цифров растеж― доведе до приемането на преразгледана стратегия за цифров растеж в Гърция. 
Те подкрепят структурните промени, както и изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки (СДП) 
Предварителните условия предизвикаха необходимите законодателни промени в много сфери, като например образование, трудов 
пазар, здравеопазване или социално приобщаване. 
В Хърватия, България и Румъния бяха разработени карти на здравната инфраструктура, в които бяха отразени специфичните за 
всяка държава препоръки във връзка с оптимизирането на разходите, достъпността и цялостната ефективност на сектора на 
здравеопазването. 
Те ускоряват транспонирането на достиженията на правото на ЕС 
В Чешката република, Италия, Полша, Португалия, Словения и Испания изпълнението на предварителното условие за енергийна 
ефективност даде значителен тласък за своевременното транспониране на директивите за енергийната ефективност и сградите. В 
някои държави членки, като например в Унгария, предварителното условие за водните ресурси накара властите да приложат 
политики по отношение на цената на водата за селскостопански нужди, които насърчиха земеделските стопани да използват по-
ефективно този ресурс. 
Те помагат за по-добро насочване на подкрепата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и други 
публични средства. 
В много предварителни условия се поставя изискването подкрепата от фондовете на ЕС да бъде част от стратегически 
инвестиционни рамки. Тези рамки са разработени, за да отговарят на определени критерии за качество въз основа на анализ на 
потребностите и включват мерки за привличане на частни инвестиции. Те обхващат национални и регионални средства и 
допринесоха за по-добрата координация на публичните разходи и за по-ясното им насочване към избраните приоритети. 
В Португалия предварителните условия във връзка с научните изследвания и иновациите (НИИ) наложиха приемането на 
национални и регионални стратегии за интелигентна специализация. Това спомогна за концентрирането на общественото 
финансиране в областта на НИИ в ограничен брой ключови конкурентни области и за набелязването на възможности за 
партньорства между академичните среди и иновативните предприятия. 
Те укрепват административния капацитет и насърчават комуникацията между всички равнища на управление 
Ефективната публична администрация е от ключово значение за успеха на ЕС и публичните инвестиции. Когато предварителните 
условия изискват изрично укрепването и реформирането на администрациите, самият процес на изпълнение води до по-голяма 
координация и комуникация между министерствата, агенциите, регионалните и местните органи и другите заинтересовани страни. 
По повод на условието във връзка с НИИ местните власти, гражданското общество и предприятията във френския регион Оверн за 
първи път се обединиха за разработването на регионална стратегия за иновации. 
Следващи стъпки 
Докладът показва, че има какво още да се постигне — трябва ли например предварителните условия да бъдат съобразени в по-
голяма степен с нуждите на държавите членки и регионите? Как може да се гарантира тяхното изпълнение в рамките на целия 
финансов период? Това са ключови въпроси, върху които ще се съсредоточи дискусията за политиката на сближаване след 2020 г.  
Контекст 
Въвеждането на предварителните условия за успешни инвестиции е един от ключовите нови елементи на реформираната политика 
на сближаване (вж. MEMO/13/1011).Към днешна дата 86 % от предварителните условия са изпълнени от всички държави членки. 
Държавите членки имат срок до лятото на 2017 г. да докладват за изпълнението на оставащите предварителни условия. 
Повече информация 
Работен документ на службите на Комисията — Добавената стойност на предварителните условия в областта на европейските 
структурни и инвестиционни фондове 
Предварителни условия — определение на уебсайта InfoRegio 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/value_added_exac_esif_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/value_added_exac_esif_annex_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/what/glossary/e/ex-ante-conditionalities
https://ec.europa.eu/commission/priorities/internal-market_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_en
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/buildings
https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/smart_specialisation_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1011_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/value_added_exac_esif_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/value_added_exac_esif_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/bg/policy/what/glossary/e/ex-ante-conditionalities
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ВНОСЪТ НА БИОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ ОТ НОРВЕГИЯ И ИСЛАНДИЯ В ЕС СЕ ВЪЗОБНОВЯВА 

Биологични продукти от Норвегия и Исландия, включително норвежка биологична сьомга, отново могат да бъдат внасяни в 
Европейския съюз и продавани като съответстващи на правилата на Съюза за биологични продукти, след като съответните 
разпоредби бяха включени в споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП). 
Дългоочакваното решение, взето от Съвместния комитет на ЕИП, слага край на 8-годишен период, по време на който 
производителите на биологични продукти от Норвегия и Исландия (засегнатите страни от ЕИП) спазваха остарели правила, които 
вече не се прилагат в ЕС. В резултат от приемането на това решение вносът на биологична сьомга, произведена и сертифицирана в 
съответствие с разпоредбите на ЕС, с произход от страните от ЕИП, ще може да се възобнови от 18 март 2017 г. 
Комисарят по въпросите на земеделието и развитието на селските райони Фил Хоган приветства днешното решение: Доволен съм, 
че нашите партньори от ЕИП разбраха важността на общите стандарти и ползите, които те носят за производителите и 
потребителите от двете страни. Правилата гарантират еднакви условия на конкуренция между производителите от ЕС и 
ЕИП, което е от взаимна полза. Комисията никога няма да приеме каквото и да е понижаване на нашите високи стандарти за 
продуктите, които се произвеждат, внасят и продават като биологични. Нашата роля е да гарантираме доверието на 
потребителите и надеждността на логото на ЕС за биологични продукти. 
ЕС прие за пръв път правила за биологичната продукция и нейното етикетиране през 1991 г., но ги актуализира през 2007 г., като в 
много случаи правилата станаха по-строги. През 2009 г. бяха въведени допълнителни правила за производството, по-специално на 
биологични продукти от аквакултура. Всички тези правила станаха задължителни за производителите в ЕС през януари 2015 г., като 
забавянето на включването на новите разпоредби в споразумението за ЕИП доведе до несправедливо третиране на производители 
и оператори. 
По-специално що се отнася до правилата на ЕС за аквакултурата, приложими към производството и сертифицирането на 
биологична сьомга, забавянето доведе до невъзможност продуктите от аквакултура от тези страни да бъдат внасяни и продавани 
като биологични в ЕС, което засегна производителите в страните от ЕИП и вносителите и преработвателите в ЕС. 
Органите на ЕИП забавиха включването на новите разпоредби поради неуредени искания за дерогации по някои технически 
пунктове, по-специално относно използването на рибно брашно за хранене на преживни животни и степен на гъвкавост относно 
етикетирането. Тези искания вече са оттеглени. 
Контекст 
Биологичното производство е единствената част от законодателството за Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС, която 
попада в приложното поле на споразумението за ЕИП. Това споразумение, което влезе в сила през януари 1994 г., обединява 
страните от ЕС и трите държави от ЕИП — Исландия, Лихтенщайн и Норвегия — в единен пазар. То предвижда включването без 
забавяне на всички правни актове на ЕС, попадащи в неговото приложно поле. Забавянето на включването на разпоредбите доведе 
до прилагане от страните от ЕИП на правилата за биологичното производство, приети от ЕС през 1991 г. Включването на правилата 
на ЕС води до тяхното официално двустранно признаване и съблюдаване и открива пътя за вноса и продажбата на биологични 
продукти от страните от ЕИП в ЕС. Законодателството за храните не важи за Лихтенщайн, поради което признаването на 
разпоредбите и съответните резултати от него се отнасят само за Исландия и Норвегия. 

 

http://www.efta.int/eea/eea-institutions/eea-joint-committee
http://www.efta.int/eea
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КОМИСИЯТА ПОДПОМАГА МОБИЛНОСТТА НА МЛАДИТЕ ХОРА В ЕВРОПА 

Европейската комисия представи инициатива в рамките на програма „Еразъм+― за допълнително подпомагане на обучението и 
мобилността на младите европейци. 
Европейската комисия представи инициатива в рамките на програма „Еразъм+― за допълнително подпомагане на обучението и 
мобилността на младите европейци. Инициативата, наречена Move2Learn, Learn2Move (Движи се, за да учиш – Учи, за да се 
движиш), ще даде възможност на поне 5000 младежи да пътуват по устойчив начин до друга страна от ЕС — самостоятелно или 
заедно със своя училищен клас. Тази еднократна инициатива, която е свързана с 30-ата годишнина на програма „Еразъм―, е в 
съответствие с два основни приоритета на Комисията: да се насочи отново вниманието към младежта на Европа и да се улесни 
мобилността на гражданите на ЕС, особено мобилността с ниски нива на емисии. 
Move2Learn, Learn2Move се основава на идея, представена от Европейския парламент през 2016 г. Тя ще бъде осъществена чрез 
eTwinning – най-голямата мрежа от училищни преподаватели в света. Мрежата е част от програма „Еразъм+― и дава възможност на 
учители и ученици в цяла Европа да разработват съвместно проекти чрез онлайн платформа. 
Комисарят по въпросите на образованието, културата, младежта и спорта Тибор Наврачич заяви: Въз основа на успеха на eTwinning 
новата инициатива ще даде възможност на младите хора да открият и да влязат в непосредствен допир с различни страни и 
култури в цяла Европа. По случай 30-ата годишнина на Еразъм това ще бъде още един пример за успеха на тази европейска 
програма, която обединява хората и им помага да почувстват какво означава да бъдеш европеец. 
Виолета Булц, комисар на ЕС по въпросите на транспорта, заяви: Транспортът не е просто коловози, кораби или магистрали. 
Транспортът служи на хората. Искаме да дадем възможност на младите европейци да открият Европа. Искаме също така да 
ги насърчим да пътуват по екологосъобразен начин, затова емисиите на CO2 ще бъдат взети предвид. Радвам се, че за 
укрепване на инициативата можем да разчитаме на активното участие на транспортни оператори. 
Инициативата ще бъде отворена за ученически класове, участващи в мрежата eTwinning, като изискваната минимална възраст на 
участниците е 16 години. Те трябва да посочат дали желаят да участват в надпреварата за безплатни билети за пътуване, които ще 
бъдат предоставени за най-добрите проекти в рамките на eTwinning във всяка участваща държава. Социалното приобщаване ще 
бъде важен критерий при избора на най-добрите проекти. След като бъдат определени победителите, те ще могат да пътуват в 
периода от август 2017 г. до декември 2018 г. на дата по свой избор. Учениците ще пътуват в група като част от училищна екскурзия 
или самостоятелно, в зависимост от решението на родителите и учителите. 
Те ще могат да избират между всички видове транспорт, оператори и линии, като се вземат предвид критериите за устойчивост и 
мястото на отпътуване и дестинацията на участващите ученици. Някои оператори подкрепят инициативата, като предлагат 
специална отстъпка за участниците. Сред тях са: Aegean Airlines, Air Dolomiti, ALSA Grupo, Azores Airlines, Brussels Airlines, Comboios 
de Portugal, Croatia Airlines, Deutsche Bahn, Hahn Air, Iberia Express, Interrail, Luxair, Naviera Armas, Olibus, SNCF, Transferoviar Calatori, 
Trenitalia, Vueling и Westbahn. 
Комисията насърчава и други оператори да се присъединят към инициативата. 
Контекст 
eTwinning предлага платформа за училищен персонал (напр. учители, директори, библиотекари), на която да общуват, да си 
сътрудничат и да разработват проекти като част от една учебна общност в Европа. По този начин eTwinning насърчава 
сътрудничеството между училищата и учениците и предлага възможности на учителите за безплатно и непрекъснато 
професионално развитие по интернет. Платформата вече е свързала повече от 450 000 учители. 
Стартирана през 2005 г. като основно действие на програмата „eLearning“ на Европейската комисия, eTwinning е част от „Еразъм+― – 
европейската програма в областта на образованието, обучението, младежта и спорта от 2014 г. насам. Тя се поддържа и управлява 
от Европейската училищна мрежа – международно партньорство между 30 европейски министерства на образованието, които 
разработват образователни подходи за училища, учители и ученици от цяла Европа. Освен това платформата eTwinning се 
подпомага на национално равнище от 37 национални помощни служби. 
Повече информация относно Move2Learn, Learn2Move: 
Информационен документ: инициатива Move2Learn, Learn2Move 
Информационен документ: eTwinning; Move2learn, Learn2Move;  

Европейски информационен и иновационен център Враца 

ENTERPRISE EUROPE NETWORK 

Тел.: 092 660271, 660273  Факс: 092 626308 

E-mail: een.vratsa@gmail.com, cci-vr@online.bg 

Европейската комисия, нито лице, действащо от името на Европейската комисия, не носят отговорност за начините, по 

които съдържащата се тук информация би могла да се използва. Мненията в тази публикация са тези на автора и не е 

задължително да отразяват политиките на Европейската комисия.  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_bg
https://ec.europa.eu/transport/themes/social/move2learnlearn2move_en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-83_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4165_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2497_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-650_en.htm
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/factsheet-etwinning_en.pdf
https://ec.europa.eu/transport/themes/social/move2learnlearn2move_en

