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

Брой 1, 2016 год. 

ЕС  ЩЕ ИНВЕСТИРА 1 МИЛИАРД ЕВРО В РЕГИОНИТЕ ПО ВЪНШНИТЕ СИ ГРАНИЦИ 

Европейската комисия одобри редица трансгранични програми за сътрудничество на обща стойност 1 милиард евро в под-
крепа на социалното и икономическото развитие на регионите от двете страни на външните граници на ЕС. 
„Трансграничното сътрудничество е от решаващо значение, за да се предотврати създаването на нови разделения. Новото 
финансиране ще допринесе допълнително за постигането на по-интегрирано и устойчиво регионално развитие в съседстващи-
те си гранични региони, както и за по-хармонично териториално сътрудничество по външните граници на ЕС.“ Това заяви ко-
мисарят по въпросите на европейската политика за съседство и преговорите за разширяване Йоханес Хан. 
„Много се радвам, че Европейският фонд за регионално развитие може да допринесе за сближаването на ЕС и неговите съседи. 
Програмите за трансгранично сътрудничество са конкретни примери за това как ЕС оказва помощ на гражданите, за да се 
справят с общите предизвикателства, като по този начин се създава истинско усещане за солидарност и същевременно се 
стимулира конкурентоспособността на местните икономики.“ — заяви комисарят по въпросите на регионалната политика Кори-
на Крецу. 
Този вид трансгранично сътрудничество е важен елемент от политика-
та на ЕС спрямо съседите му. С него се дава приоритет на подкрепата 
за устойчиво развитие по външните граници на ЕС, така че да се на-
малят разликите в жизнения стандарт и да се намерят решения на 
общите предизвикателства от двете страни на тези граници. За всяка 
от програмите участващите в нея страни са избрали най-много четири 
приоритета, като например развитие на МСП, култура, околна среда и 
изменение на климата, борба с бедността, образование и изследова-
телска дейност, енергетика, достъпност, управление на границите. 
С новия пакет ще се финансират проекти в 27 страни: Армения, Гру-
зия, Република Молдова, Украйна и Русия на изток; Египет, Израел, 
Йордания, Ливан, Палестина, Тунис; държави — членки на ЕС 
(България, Гърция, Естония, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Малта, 
Полша, Португалия, Румъния, Финландия, Франция, Швеция), както и Норвегия и Турция. Финансирането се предоставя по линия на 
Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Европейския инструмент за съседство (ЕИС). Споразуменията за финансиране 
ще бъдат финализирани между страните партньори и ЕС до края на 2016 г. Безвъзмездните средства ще бъдат отпуснати чрез пока-
ни за представяне на предложения, които ще бъдат оповестени през 2016 г. или в началото на 2017 г. 
Пример: 
Чрез проекта „Чиста река“ на стойност 3,8 милиона евро, в който участват Румъния и Украйна, трансграничното сътрудничество по 
линия на ЕИС ще спомогне за опазване на екологичната стойност на басейна на река Дунав, като се засили сътрудничеството, целя-
що предотвратяването на причинени от човека бедствия. 
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Търговско-промишлена палата – Враца, чрез своя център Enterprise Europe Net-

work, има удоволствието да Ви покани  

на 12-тото издание на b2fair двустранни бизнес срещи,  

в рамките на HANNOVER MESSE, които ще се проведат  

от 25 до 29 април 2016г.  
  
Събитието дава възможност на изложителите и посетителите да намерят потенциални партньори за бизнес сътрудничество и обмен 
на опит на международно ниво. 
От 2005 година до сега са организирани повече от 21 500 бизнес срещи сред повече от 2 800 участващи компании. 
Международната платформа за бизнес сътрудничество се организира от членовете на мрежата „Enterprise Europe Network” и профе-
сионални организации от цял свят в сътрудничество с Global Business & Markets Forum на HANNOVER MESSE.  
  
b2fair Ви предлага: 

 Индивидуални бизнес срещи в изключителна атмосфера; 

 VIP – салон на разположение на участниците 

 Мястото на срещите е в центъра на търговския панаир и е предназначено специално за двустранните бизнес срещи; 

 Широка международна партньорска мрежа, която оказва помощ на фирмите преди събитието; 

 Професионална помощ на място и след приключване на събитието. 
 
Двустранните бизнес срещи b2fair обхващат всички сектори на изложението, а именно: 

 Индустриална автоматика; 

 Енергийна ефективност: възобновяема енергия и конвенционално производство на електроенергия, захранване, пренос, раз-
пределение и съхранение на електроенергия; 

 MobiliTec: хибридни и електрически задвижващи технологии, съхранение на енергия и алтернативни решения за мобилност; 

 Дигитално производство: Интегрирана обработка и ИТ решения; 

 Индустриално снабдяване: Индустриално подизпълнение и леки конструкции; 

 Индустриални зелени технологии: Технологии за околната среда; 

 R&D и Технологии; 
  
Такса за участие: 
!!! ВАЖНО: УЧАСТИЕТО Е БЕЗПЛАТНО ЗА ФИРМИ, КОИТО СА СЕ РЕГИСТРИРАЛИ ЧРЕЗ МРЕЖАТА ENTERPRISE EUROPE 
NETWORK ДО 29 ФЕВРУАРИ 2016г. 
Такси за участие, считано от 01.03.2016г.  
за Изложители:  EUR  95.00  /  EUR  75.00 за втори човек 
за Посетители:  EUR  119.00  /  EUR  75.00 за втори човек 
  
Други специализирани услуги: 
•За участниците на b2fair се предлагат преводачески услуги на специална цена от 75.00 EUR. ; 
•b2fair консултантски услуги: 125,00 EUR. ; 
•Специална оферта: Преводачески и консултантски услуги - 175,00 EUR.  
За повече информация можете да посетите уеб сайта на събитието:  http://www.een-matchmaking.com/hannovermesse2016/ 
 
При желание за участие можете да се свържете с нас: 
Enterprise Europe Network - Враца 
Търговско-промишлена палата - Враца 
Хр. Ботев 24, п.к. 267, 3000 Враца 
тел.: 092 660273/660271 
факс: 092 626308 
e-mail: cci-vr@online.bg 

 

http://www.een-matchmaking.com/hannovermesse2016/
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Enterprise Europe Network към Търговско-промишлена палата Враца 

Има удоволствието да Ви покани на двустранни бизнес срещи, които ще се проведат в рамките на международното изложе-

ние “BUD-GRYF” в Шчечин, Полша  

в периода 15 – 17 Април 2016г. 

 
Събитието обхваща следните сектори и дейности: 

 Строителни материали; 

 Машини и инструменти; 

 Довършителни материали за строителството и интериорен дизайн; 

 Възобновяема и конвенционална енергия; 

 Доставчици на услуги: геодезия, картография, проектиране; 
 
Можете да намерите подробен списък на секторите на изложението тук: 
 
Участието в двустранните бизнес срещи е безплатно. 
 
За повече информация можете да посетите: https://www.b2match.eu/budgryf2016 
 
Краен срок за регистрация: 3 април 2016г. 
 
Защо да участвате? 

 За да срещнете потенциални бизнес партньори 

 За да откриете нови технологии и тенденции 

 За да намерите доставчици, подизпълнители, клиенти и много други  

 За да изградите трансгранични контакти и да популяризирате бизнеса си 

 

Какво предлагаме? 

 Безплатен вход на изложението 

 Превод от английски на полски / от немски на полски по време на срещите 

 Техническа помощ 

 Включване на профила на фирмата Ви в каталога на събитието 
 
При желание за участие можете да се свържете с нас: 
Enterprise Europe Network - Враца 
Търговско-промишлена палата - Враца 
ул.Хр. Ботев 24 
п.к. 267, 3000 Враца 
тел.: 092 660273/660271 
факс: 092 626308 
e-mail: cci-vr@online.bg  
 

 

https://www.b2match.eu/budgryf2016/pages/sectors
https://www.b2match.eu/budgryf2016
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НОВАТА ЕВРОПЕЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА КАРТА УЛЕСНЯВА РАБОТАТА В ДРУГА СТРАНА ОТ ЕС 
Ако вие сте медицинска сестра с общ профил, фармацевт, рехабилитатор, брокер на недвижими имоти или планински во-
дач новата Европейска професионална карта ще улесни признаването на вашата професионална квалификация в страните 
от ЕС. 
Европейската комисия стартира днес нова електронна процедура 
за признаване в рамките на ЕС на квалификациите на професиона-
листите в пет области: медицински сестри с общ профил, фарма-
цевти, рехабилитатори, брокери на недвижими имоти и планински 
водачи.  
Новата процедура е по-бърза, по-прозрачна и по-лесна от традици-
онните процедури за признаване на квалификациите. Тя няма да ги 
замени, но значително ще улесни процеса: можете да следите он-
лайн заявлението си и да използвате повторно вече качени доку-
менти за създаване на нови заявления за различни страни. 
Резултатът от заявлението за признаване на професионалните 
квалификации се удостоверява с електронен сертификат - Евро-
пейска професионална карта. 
ВИЖТЕ ОЩЕ: Подробна информация за Европейска професионал-
на карта на сайта Вашата Европа 
 

Според публикуван доклад финансирането на научни изследвания от ЕС насърчава високите научни постижения и конку-

рентоспособността 
Инвестициите в научни изследвания и иновации от бюджета на ЕС между 2007 и 2013 г. са подобрили значително научните 
постижения в Европа и са укрепили конкурентоспособността на континента чрез подобряване на капацитета за нововъведе-
ния на промишления сектор. 
Това са някои от основните констатации в оценката на ЕС на 7-та рамкова програма (РП 7), публикувана от Европейската комисия. 
Последващата оценка на РП 7, програмата на ЕС за финансиране на научни изследвания за периода 2007—2013 г., бе проведена 
отнезависима група от експерти на високо равнище, която анализира икономическото и социалното въздействие на програмата. Въз 
основа на това Комисията изготви също препоръки, които да бъдат включени в „Хоризонт 2020“, текущата програма на ЕС за финан-
сиране на научни изследвания и иновации. 
Карлош Моедаш, комисар по въпросите на изследванията, науката и иновациите, заяви: „Независимите експерти потвърдиха, че 
инвестициите ни в научни изследвания и иновации поддържат наука на световно равнище и подобряват благосъстоянието на 
гражданите ни.Ние използваме извлечените поуки, за да подобрим допълнително „Хоризонт 2020“, новата програма на ЕС за 
финансиране на научни изследвания и иновации, и да я направим по-опростена, по-ефективна и насочена в по-голяма степен към 
намиране на новаторски решения в полза на икономиката и обществото ни.“ 
Последващата оценка на 7-та рамкова програма показва, че сумата от 55 милиарда евро, инвестирани за период от 7 години в науч-
ните изследвания и иновациите в ЕС, се оказа много привлекателна за участниците от частния сектор, включително за рекорден 
брой МСП, което спомогна за укрепване на конкурентоспособността на европейската промишленост. Програмата също така създаде 
пет съвместни технологични инициативи в ключови области като инициативите за иновации в медицината и за водород и горивни 
клетки.  
Програмата също допринесе в голяма степен за засилване на високите научни постижения с рекордния си брой участници и финан-
сирани проекти. Проектите по РП 7 досега са генерирали над 170 000 публикации с ниво на свободен достъп от 54 % за всички науч-
ни рецензирани публикации, създадени по време на жизнения цикъл на Седмата рамкова програма (РП 7). 
Освен това в последващата оценка също така се констатира, че РП 7 е имала значително въздействие върху създаването на растеж 
и работни места в Европа. Експертите прогнозират, че инвестициите по РП 7 могат да породят икономически растеж от около 20 
милиарда евро годишно за период от 25 години, или общо 500 милиарда евро, чрез преки и непреки икономически последици. Също 
така се счита, че програмата създава 130 000 работни места на година в областта на научните изследвания за период от десет годи-
ни, както и 160 000 допълнителни работни места на година за период от 25 години. 
Извлечени поуки 
Освен постигнатото, в доклада също така се разглеждаха въпросите, чието решаване трябва да бъде подобрено, за да се постигне 
максимален ефект от инвестициите на ЕС в научни изследвания и иновации в бъдеще. Въпреки че повечето от тези проблеми, вклю-
чително подобряването на административните процедури и гъвкавостта при финансирането, по-добрата интеграция на различните 
части на програмата и синергиите с други програми за финансиране на научни изследвания и иновации, вече бяха разгледани при 
изготвянето на „Хоризонт 2020“, допълнителните препоръки ще бъдат взети предвид в последващите прегледи. 
Комисията ще представи на държавите членки резултатите от последващата оценка на РП 7, заедно със своя отговор 
на препоръкитена експертната група на високо равнище, на неофициалното заседание на Съвета по конкурентоспособност на 27 
януари в Амстердам, както и на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика на Европейския парламент на 28 януари . 
Контекст 
Седмата рамкова програма на Европейската общност за изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (РП 7) 
бе осъществена от 2007 до 2013 г. Тя бе структурирана около четири специфични програми в подкрепа на транснационални съвмес-
тни научни изследвания, научноизследователски проекти по инициатива на изследователите, професионално развитие на отделни 
изследователи, обучение и мобилност, както и засилване на капацитета за научни изследвания в Европа. 
           Продължава —————> 

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/european-professional-card/index_bg.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/european-professional-card/index_bg.htm
https://ec.europa.eu/research/evaluations/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/fp7_final_evaluation_expert_group_report.pdf#view=fit&amp;pagemode=none
https://ec.europa.eu/research/evaluations/index_en.cfm
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От общия бюджет от 55 милиарда евро: 
82 % (45 милиарда евро) бяха разпределени в открити покани за представяне на предложения в четири специфични програми (28,7 
милиарда евро за „Сътрудничество“, 7,7 милиарда евро за „Идеи“, 4,8 милиарда евро за „Хора“, 3,8 милиарда евро за „Капацитет“). 
18 % от средствата бяха отпуснати за Евратом, преки дейности на JRC (Съвместен изследователски център), ITER, механизма за 
финансиране с поделяне на риска и административни разходи. 
„Хоризонт 2020“, следващата програма за научни изследвания и иновации след РП 7, обхваща периода от 2014  г. до 2020 г. През 
седемте години програмата ще предостави финансиране в размер на 77 милиарда евро за научни изследвания и иновации, което в 
сравнение с РП 7 представлява почти 40 % увеличение по текущи цени. 
За повече информация: 
MEMO/16/146 

 
      LLL, LEONARDO DA VINCI, Transfer of innovation 

      I-CIA of SMEs Project Nr. 2013-1-TR1-LEO05-47542  
 
 

 

Полезни допълнения към електронната обучителна платформа по проекта I-CIA of SMEs 

 
В началото на месец януари, 2016 г. ТПП-Враца като партньор по проекта „Подобряване на способностите на малките и средни 

предприятия за проучване на конкуренцията“ - I-CIA of SMEs, финансиран по програма Леонардо да Винчи, Трансфер на иновации, 
предложи няколко допълнения към онлайн обучителната платформа по проекта ( http://i-ciaofsmestraining.eu ).  
Предложените допълнения са в помощ на предприятията и техния персонал като външни източници на независими проучвания, 
анализи и тенденции. Те представляват полезни линкове за повече актуална информация относно проучването на конкуренцията. В 
следващата таблица ще намерите някои от предложените: 

 
Други сайтове у нас и по света, представляващи интерес са например, Национален  експортен портал - инструмент за подпомагане 
навлизането и успешното позициониране на българските предприятия на чуждестранните пазари; Световна организация за търговия 
(www.trade-world.org) – световен B2B пазар, международна търговски трендове за глаблана световната търговия, като и Световната 
търговска организация (www.wto.org).  
 

Лого Организация Линк 

 

Изпълнителна агенция за насърчаване 
на малките и средни предприятия -  

търговска информация и търговски ми-
сии, бизнес форум, панаири и изложения 

и т.н. 

  

  

http://www.sme.government.bg/ 

 

Българска търговско-промишлена па-
лата -  

Търговски регистър; GS1 България; EEN; 
Инфобизнес; Арбитражен 

съд;Международно участие и др. 

  

www.bcci.bg 

  

 

Българска народна банка -  
 прегледи на финансовите пазари и ста-

тистически данни 

http://www.bnb.bg/FinancialMarkets/index.htm и  

http://www.bnb.bg/Statistics/index.htm 

 

Комисия за защита на конкуренцията - 
забранени споразумения, нелоялна конку-
ренция и злоупотреба с по-силна позиция 

при договаряне и др. 

  

http://www.cpc.bg/ 

  

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views 

 only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information 

contained therein. 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-146_en.htm
http://www.sme.government.bg/
http://www.bcci.bg
http://www.bnb.bg/FinancialMarkets/index.htm
http://www.bnb.bg/Statistics/index.htm
http://www.cpc.bg/
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РАБОТНИ ГРУПИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ ПО ОБУЧЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ 
В началото на м. Декември, 2015 г. в рамките на проекта Rural DEAR Agenda – EYD 2015, финансиран по програма EuropeAid, Тър-
говско-промишлена палата–Враца организира създаването на 3 работни групи от активни лица съответно в секторите `местни 
власти`, НПО и организации на гражданското общество` и `образование и обучение`. Работните групи са съставени от експерти и 
активни лица, имащи отношение към Обучение за Развитие от общините Белоградчик, Чупрене, Димово, Мизия, Бяла Слатина, Бе-
лене, Троян и Берковица. 
Организацията за тяхното създаване, започна с идентифициране на участващите общини. По време на този много ранен етап от 
изпълнението на проекта осигурихме на потенциалните заинтересовани общини структурирано резюме на проекта, с ясно описание 
на целите, дейностите, целевите групи и разбира се, описание на партньорите и очакваните резултати. От една страна по време на 
въвеждащите семинари в края на юни и началото на юли, 2015 г. представихме практически примери на успешни дейности по Обу-
чение за Развитие, а от друга – активизирахме участниците по места. След преките срещи с хората от малките населени места и 
въвеждане в тематиката, направихме проучване на общественото мнение по въпроси като отношението към света, глобализацията 
и причините за бедността, както и за изпълнени свързани дейности от обучители, учители, НПО и други организации на гражданско-
то общество. 
Общата цел на проекта е хората в малките населени места да 
осъзнаят, че не са само граждани на Европа, но и на света, че 
събитията дори в отдалечени краища на планетата имат отра-
жение върху нашия живот. В наши дени не е достатъчно децата 
ни да четата, да пишат и да смятат, те трябва да имат също 
социални и граждански компетенции. Защото явления като ко-
рупция и търговия с влияние касаят живота на всички и не по-
магат за изкореняване на бедността. 
Въпреки че темата за Обучение за Развитие не е достатъчно 
позната у нас, активистите от 8-тте участващи общини в края на 
първата сесия за представяне на добри практики успяха да 
опишат 10 напълно релевантни практики, които са осъществени 
от малки общини, в селските райони на Северозападна Бълга-
рия, а именно: Създаване на консултативни съвети към кмета 
на Община Троян; Постоянна инициатива „Аз участвам - даря-
вам-променям“ на Фондация „1-ви юни“ в общините Бяла Слати-
на и Оряхово; Обществено обсъждане на политиките – общинс-
ко проучване и кръгла маса „За бъдещето на Мизия“ и  дни 
„Интелигентна енергия“ в община Мизия; Малки граждански 
проекти за уютна среда на територията на община Бяла Слати-
на; Създаване на квартални съвети за сигнали, предложения, 
контрол по изпълнението на мерки за подобряване на жизнена-
та среда и планиране на дългосрочни програми в община Тро-
ян; Образование и междукултурно общуване без граници, Ден 
на розовата фланелка – ден за борба с тормоза в училище и 
Спортът е здраве в община Белоградчик и Младежки духов 
оркестър в община Берковица. 
Посочените добри практики се отнасят към различни теми, 
свързани с Обучение за Развитие, като Глобално гражданство, 
Съвместно развитие, Околна среда и развитие, Бедност, разп-
ределение на богатство и власт, Решаване на спорове, Възпи-
тание в ценности: солидарност, правосъдие, мир. Още повече, 
всички са насочени не само към насърчаване на промени, но 
могат да бъдат повторени в различен контекст с определена 
сигурност за получаване на добри резултати. 
Повече за дейностите и партньорите може да намерите на сай-
та на проекта: www.ruraldearagenda.eu, който е достъпен и на български език. 
 

RURAL DEAR AGENDA – EYD 2015 
Project funded by European Commission 

Non-State Actors and Local Authorities in Development: Raising public awareness of development issues and promoting 
development education in the European Union 

EuropeAid/134863/C/ACT/Multi  

http://www.ruraldearagenda.eu
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НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ХИМИКАЛИТЕ, КОИТО УПОТРЕБЯВАМЕ В ЕВРОПА 
Вече е по-лесно да намерите информация за 120 000 химикала, употребявани в Европа днес. 
От 20.01.2016г. вече има нов, по-лесен начин да научите повече за химикалите, които употребяваме ежедневно. Информацията е 
представена в три нива на сложност: обикновена информационна карта, по-подробен кратък профил и пълни данни за източника. 
Информационната карта (InfoCard) съдържа резюме с основна информация за химичното вещество на общодостъпен език. Потреби-
телите могат да прочетат за химикалите, на чието въздействие са изложени, къде обикновено се използват, дали са опасни, както и 
за предпазните мерки, които е възможно да им се наложи да предприемат. 
В краткия профил се разглеждат по-подробно околната среда, здравето на човека и физикохимичните свойства на химичното вещес-
тво. Даден е лесен за ползване преглед на събраната информация за всяко вещество съгласно различни регламенти за химикалите. 
Краткият профил е предназначен най-вече за работодатели, работници, представители на академичните среди и законодатели. 
Третото ниво, данни за източника, включва необработени данни, предоставени на ECHA от дружествата в регистрационните досиета 
по REACH и нотификациите в списъка за класификация и етикетиране. 
За повече информация можете да натиснете тук: 

 

BG16RFOP002-1.001 „ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“ 
Целта на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дей-
ност в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), като изпълнението на проектите, 
подкрепени по процедурата, следва да води до пазарна реализация на продукт (стока или услуга) или внедряване на процес в прио-
ритетните направления на тематичните области на ИСИС. 
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския 
фонд за регионално развитие. Проектите следва да се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на 
безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 97 791 500 лева.     
Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности: 
Елемент А „Инвестиции“: Придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване в производството на иновативния  продукт 
(стока или услуга) или процес.; Придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите, които ще бъдат подкрепяни 
по процедурата.; Придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на  иновативния продукт 
(стока или услуга) или процес. 
Елемент  Б „Услуги“: Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите;  
Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез попълване на уеб 
базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за 
управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квали-
фициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес:https://eumis2020.government.bg.  
Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 04 април 2016 г. 
Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на интернет адреса на оперативната 
програма: www.opcompetitiveness.bg, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структур-
ните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.  

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://echa.europa.eu/documents/10162/22186934/pr_infocard_bg.pdf
https://eumis2020.government.bg/
http://www.opcompetitiveness.bg
http://www.eufunds.bg.

