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Изпълнението на оперативните програми може се следи в реално време
Изпълнението на оперативните програми, финансирани чрез Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС, вече може се следи
в реално време чрез публичния модул на Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020. Инструментът, достъпен на адрес http://2020.eufunds.bg, предоставя подробна информация за изпълнението на всички оперативни програми, Инициативата за малки и средни предприятия, Програмата за морско дело и рибарство и Oперативната програма за храни и/или основно
материално подпомагане.
Системата позволява проследимост по всяка оперативна програма, процедура и договор за предоставяне на финансова помощ,
включително договаряне, плащания и възстановени от ЕК суми, както и пълна информация за одобрените проекти, данни за ангажираните партньори, наетите изпълнители и подизпълнители.
ИСУН предоставя интерактивно справки за проектите в конкретен регион, както и възможност за филтриране по конкретен бенефициент, изпълнител или подизпълнител.
„С използването на ИСУН 2020 се намалява административната тежест за кандидатите, подобрява се работата на управляващите
органи, преодоляват се значителна част от причините за забавяне и технически грешки при управление на проекти“, заяви заместник
министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев. „Електронизацията на процесите
гарантира прозрачност и води до намаляване на разходите за кандидатстване, отчитане, управление, наблюдение и контрол на
средствата от ЕС.“
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ПИЛОТНИ КУРСОВЕ ПО КРЕАТИВНОСТ И ИНОВАЦИИ
Представители на ТПП-Враца участваха в 4-та партньорска среща по проекта
InnoWork, която се проведе в гр. Каунас, Литва на 18-19 април, 2016 година в сградата
на Научен и Технологичен
Парк Каунас.
Представителите на партньорите от Австрия, България,
Литва, Португалия и Обединеното кралство направиха
преглед на доклада за междинна оценка на изпълнението, на учебните игри, уеб
платформата на проекта и на
извършените дейности по
разпространение и визуализация.
Основната цел на това събитие бе да се планират в детайли организирането на
пилоти тестове с малки и средни предприятия и разработването на съответните казуси. Проф. Илеана Монтейро от Португалската Асоциация по
Креативност и Иновации ръководи тази част от сесията по много интересен
и ефективен начин.
Съдържанието на всичките 10 учебни модула вече е готово и техният превод от Английски на Български, Фински, Германски и Литовски езици ще
бъде завършено до края на Април месец, тази година. Това ще позволи на
предприятията и други заинтересовани организации да се запознаят не
само с теоретичното съдържание, но и с обучителните игри, въпросниците
и упражненията за самоконтрол.
По-време на втория ден от срещата се проведе демонстрационен уъркшоп
с представители на шест МСП от Литва. Този семинар бе предварителен
етап преди официалните пилотни тестове на учебните модули. Партньорите имаха възможност да говорят директно с участниците и да получат ценна обратна връзка. В резултат на това бяха детайлно обсъдени организацията, методологията,
провеждането и оценяването на пилотните тестове.
Методологията на курса, която ще се прилага повреме на пилотните тестове, включва Модули,
Обучителни игри и е базирана на Уеб технологиите в същото време. Учебните дейности позволяват
два подхода както за самообучение, така и под
ръководството на обучител. Всеки модул предлага
различни упражнения и игри за самоконтрол и/или
източници на повече информация по темата.
Проектът насърчава МСП да се включват във
всички дейности, да придобият ценни знания и да
разработят Иновационен план на своята фирма.
След като преминете курса, вие ще знаете повече
за креативност и иновации и как да ги прилагате в
различни сфери на работа. Така ще допринесете
за подобряване условията на работа, на иновативните способности и креативното мислене във Вашата фирма.
Проектът е финансиран с финансовата подкрепа на Европейската
комисия. Тази публикация отразява само вижданията на автора, ТППВраца и от Комисия не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.
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LLL, LEONARDO DA VINCI, Transfer of innova on

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

ПЕТА ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА - проект I-CIA of SMEs
Петата партньорска среща по проекта I-CIA of SMEs се проведе в сградата на DIŞ
TİCARET KOMPLEKSİ в Истанбул. Представителите на партньорите от проекта прегледаха по всеки един работен пакет цялостния напредък, реализирането на целите и постигнатите резултати.
E-ОБУЧИТЕЛНАТА ПЛАТФОРМА
Уебсайтът на проекта и e-обучителната платформа сега са интегрирани и са достъпни
на http://www.i-ciaofsmestraining.com.
Качеството на платформата зависи от много фактори, като някои от най-важните са
Използваемостта и Навигацията. Като
цяло резултатите от използваемостта
са по-високи от 84%.
Сега обучителното съдържание е обновено, с него се работи по-лесно, позволява самостоятелно регистриране и е достъпно по всяко време. А външните източници с допълнителна информация по темата
на проекта са показани в долната част на екрана, под текста—в зависимост от избора на дадения партньор. Секцията с новини е достъпна на началната страница на
платформата.
Модули 1 и 2 са теоретични и съдържат уроци. Модули 3 и 4 дават примери в казуси. За потребителите е полезно, че тестовете след уроците им дадат ясна представа за нивото на достигнатото знание. Ако Вие като потребител сте отговорили вярно на 60% или повече от 60% на въпросите, тогава линка за сертификата става активен. Кликнете върху него и разпечатайте Вашия документ за успешно завършване на модула.
Всички потребители—тези от тестовата фаза , като и новите - са поканени да използват периода до 30.04.2016 г. и да изпратят до
националния партньор своите въпроси или обратна връзка.
ФИНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
Финалната конференция се проведе на 7.4.2016 г. Тя бе открита от домакините с реч на Президента на турската Асоциация на износители на черни и
цветни метали, г-н Ридван Мертьоз.
След това координаторът на проекта, г-н Мурат Ташкин говори пред аудиторията за идеята на проекта, за целите, дейностите и партньорството.
Когато той представи e-обучителната платформа някои от гостите спонтанно изразиха мнението си и зададоха въпроси. Проведе се и дискусия за
увеличението на пазарния дял на реалната фирма от казуса за метална
посуда, Hürsultan Paslanmaz Mutfak Eşyaları San. ve Tic. A.Ş
ИНТЕЛИГЕНТНИ БИЗНЕС ПОЛИТИКИ
Заетите в МСП могат да получат актуална информация в областта на проучването на конкуренцията с помощта на някои интелигентни бизнес политики на самите предприятия. Партньорите от проекта Ви пожелават, конкурентоспособност на глобалния пазар!
Надяваме се да си сътрудничим с Вас отново и ще се радваме да бъдем
малка част от Вашето устойчиво развитие.

Проектът се финансира с помощта на Европейската комисия. Тази публикация отразява само и единствено възгледите на нейния автор. Европейската комисия не носи отговорност за каквато и да е употреба на съдържащата се тук информация.
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КОМИСИЯТА ОЧЕРТАВА ПЪТЯ ЗА ЦИФРОВИЗИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
В изпълнение на своята стратегия за създаване на цифров единен пазар, Комисията разкри плановете си за подпомагане на
европейската промишленост, МСП, изследователи и публични органи да се възползват в максимална степен от новите технологии.
Европейската комисия представи група от мерки за подкрепа и свързване на националните инициативи за цифровизиране на всички
промишлени сектори и свързаните с тях услуги и за увеличаване на инвестициите чрез стратегически партньорства и мрежи. Комисията също така предлага конкретни мерки за ускоряване на разработването на общи стандарти в приоритетни области, като например комуникационните мрежи от 5-то поколение (5G) или киберсигурността, и за модернизиране на обществените услуги. Съгласно
част от представените планове Комисията ще създаде европейски изчислителен облак, който ще осигури на 1,7 милиона изследователи и 70 милиона специалисти в областта на науката и технологиите в Европа виртуална среда за съхранение, управление, анализ
и повторно използване на голямо количество данни от научни изследвания (съобщение за медиите).
Андрус Ансип, заместник-председател, отговарящ за цифровия единен пазар, заяви: „Днешната индустриална революция
е цифрова.Нуждаем се от подходящ мащаб, за да може да се
реализира пълният потенциал на технологии като изчисленията в облак, основаната на данни наука и интернет на нещата.Докато предприятията се стремят да увеличат дейността си
на единния пазар, обществените електронни услуги също трябва да отговарят на днешните потребности – да са цифрови,
отворени и трансгранични по характер.Мащабът на ЕС е подходящият мащаб за тези цифрови времена“.
Гюнтер Йотингер, комисар по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество, каза: „Европа разполага с изключително конкурентна промишлена база и е световен лидер във
важни сектори.Европа обаче ще успее да запази водещата си
роля само ако цифровизирането на нейната индустрия е успешно и бързо. Точно това е целта на нашите предложения.
Необходими са съвместни усилия в цяла Европа, за да се
привлекат инвестициите, от които се нуждаем за растеж на
цифровата икономика“.
Елжбета Бенковска, европейски комисар по въпросите на вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП, заяви:
„Цифровата икономика се слива с реалната икономика.Нуждаем се от лидерство и инвестиции в цифрови технологии в области като
усъвършенстваните технологии за производство, интелигентните енергийни системи, автоматизираното шофиране или електронното здравеопазване“.
Цифровизиране на промишлеността
Въпреки че цифровите технологии и процеси бързо бяха въведени в много части на икономиката, европейската промишленост, във
всички сектори и независимо от размера на предприятията, трябва напълно да използва цифровите възможности, ако иска да е конкурентоспособна в световен мащаб. Традиционни сектори (като строителството, стоманодобивната, хранително-вкусовата и текстилната промишленост) и МСП изостават особено много по отношение на своето цифровизиране. Според неотдавнашни проучвания
цифровизирането на продуктите и услугите ще доведе до увеличаване на приходите на европейската индустрия със 110 млрд. евро
на година през следващите пет години.
Няколко държави от ЕС вече започнаха изпълнението на стратегии за подпомагане на цифровизирането на промишлеността. Необходим е обаче цялостен подход на европейско равнище, за да се избегне разпокъсването на пазарите и да се извлекат ползите от
развитието на цифровите технологии, като например развитието на интернет на нещата.
Като част от този подход Комисията ще:

помага за координацията на националните и регионалните инициативи за цифровизиране на индустрията, като провежда непрекъснат диалог с всички участници в ЕС. Заедно с държавите членки и промишлеността ще бъде създадена рамка
за управление.

насочва инвестициите в публично-частните партньорства на ЕС и активно ще насърчава използването на възможностите, предлагани от Плана за инвестиции за Европа и европейските структурни и инвестиционни фондове.

инвестира 500 млн. евро в общоевропейска мрежа от центрове за цифрови иновации (центрове за високи постижения в областта на технологиите), където предприятията ще могат да получават съвети и да тестват цифрови иновации.

организира широкомащабни пилотни проекти за подобряване на интернет на нещата, усъвършенстваните технологии за производство и технологиите в областта на интелигентите градове и домове, свързаните автомобили и мобилното
здравеопазване.

приеме пригодено за бъдещето законодателство за подкрепа на свободното движение на данни и изясняване на собствеността върху данните, генерирани от сензори и интелигентни устройства. Комисията също така ще преразгледа правилата за
безопасност и отговорност по отношение на автономните системи.

представи програма на ЕС за уменията, която ще дава възможност на хората да придобиват уменията, необходими за
работните места в цифровата епоха.

Европейската инициатива за компютърни услуги в облак (съобщение за медиите) също е част от този пакет от мерки и ще
помогне на Европа да заеме водещо място в основаната на данни икономика.
Продължава -------->
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Като цяло с представените планове би трябвало да се мобилизират над 50 млрд. евро публични и частни инвестиции в цифровизирането на промишлеността.
Приемане на приоритетни стандарти с цел увеличаване на цифровите иновации
На цифровия единен пазар милиарди свързани устройства – телефони, компютри, сензори и т.н. – трябва да комуникират помежду
си по сигурен и безпроблемен начин, независимо от своя производител, технически характеристики или страна на произход. За тази
цел те се нуждаят от общ език – стандарти.
Комисията предлага конкретни мерки за ускоряване на процеса на определяне на стандарти чрез:

съсредоточаване върху пет приоритетни области, когато от промишлеността и органите по стандартизация се иска да работят по стандарти. Тези области са: 5G мрежи, компютърни услуги в облак, интернет на нещата, технологии за данни икиберсигурност.

съфинансиране на изпитването на технологии и експериментите с тях с цел ускоряване на определянето на стандарти, включително в рамките на публично-частни партньорства. Това ще гарантира навременното изготвяне на стандарти, за
да се стимулират иновациите и икономическият растеж.
Благодарение на този по-бърз и по-целенасочен подход също така ще се ускори развитието и внедряването на технологии, като
например интелигентните енергийни мрежи, мобилното здравеопазване и свързаните автомобили. ЕС планира да подкрепя участието на европейски експерти в определянето на международните стандарти, за да може европейските идеи да допринасят за намирането на решения в световен мащаб.
Цифрови обществени услуги
Хората и предприятията все още не могат да се възползват напълно от цифрови обществени услуги, които следва да бъдат достъпни безпроблемно в целия ЕС. С представения план за действие за електронно управление ще се модернизират цифровите обществени услуги и Европа ще стане по-добро място за живот, работа и инвестиции.
Комисията предлага 20 мерки, чието изпълнение трябва да започне до края на 2017 г. Комисията по-специално ще:

създаде единен цифров портал, даващ възможност на потребителите да получават информация, съдействие и помощ за
решаване на проблеми в трансгранични ситуации;

свърже всички търговски регистри и регистри по несъстоятелност помежду им и с портала за електронно правосъдие, който ще се превърне в инструмент за обслужване на „едно гише“;

организира пилотен проект с администрациите, при който ще се прилага принципът „само веднъж“ за предприятията с
трансгранична дейност. Това означава, че предприятията ще трябва да предоставят необходимите документи само на публичните органи в една страна от ЕС дори ако извършват дейност в други страни от ЕС.

помага на държавите от ЕС да разработват трансгранични услуги за електронно здравеопазване, например електронни
рецепти и здравни досиета;

ускори прехода към електронни обществени поръчки, електронни подписи и прилагане на принципа „само веднъж“ при
обществените поръчки.
Контекст
Представените инициативи са първият
пакет от мерки, свързани с промишлеността, в рамките на стратегията за
цифров единен пазар. Той беше обявен
от председателя Юнкер в Париж през
октомври 2015 г..
Пакетът бе предшестван от приетите
през декември 2015 г. предложения за
авторското право (съобщение за медиите) и цифровите договори (съобщение
за медиите), както и от представения
през февруари 2016 г. проект на решение за координация на радиочестотния
спектър (съобщение за медиите). В
стратегията за цифров единен пазар са
включени 16 инициативи, които трябва
да бъдат представени до края на тази
година.
Комисията продължава да полага амбициозни усилия за подпомагане на промишлеността с различни проекти, като стратегията за единен пазар, плана
за инвестиции, енергийния съюз, съюза на капиталовите пазари и кръговата икономика.
Повече информация:
– Въпроси и отговори относно мерките за цифровизиране на европейската промишленост
– Съобщение за медиите: Европейска инициатива за компютърни услуги в облак ще осигури на Европа водеща роля в световен мащаб в основаната на данни икономика
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Безплатно месечно издание

Официалната помощ за развитие от ЕС достигна най-високия си регистриран досега дял от брутния национален доход
Европейският съюз и неговите държави членки отново са водещият световен донор на помощ през 2015 г., предоставяйки над половината от общата официална помощ за развитие (ОПР) според резултатите, докладвани миналата година от членовете на Комитета
за подпомагане на развитието на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР-КПР).
Предварителни данни сочат, че през 2015 г. общият размер на официалната помощ за развитие от ЕС (институциите на ЕС и държавите членки) е нараснал за трета поредна година, достигайки най-високото си досега ниво — 68 милиарда евро (увеличение със
15 % в сравнение с 59 милиарда евро през 2014 г.). Общата ОПР от ЕС е била 0,47 % от брутния национален доход (БНД) на ЕС
през 2015 г., което представлява увеличение спрямо 0,43 % през 2014 г. Това е значително над средната стойност от 0.21 % на съотношението между ОПР и БНД за страните извън ЕС, членуващи в Комитета за подпомагане на развитието (КПР).
Във връзка с публикуването на тези данни европейският комисар по въпросите на международното сътрудничество и развитието
Невен Мимица заяви: „Фактът, че ЕС запази първенството си като световен донор на официална помощ за развитие ясно показва твърдия ни ангажимент за финансиране на развитието и за подкрепа на новите цели за устойчиво развитие. През 2015 г.
ЕС и неговите държави членки, изправени пред безпрецедентна миграционна криза, бяха в състояние да увеличат както подкрепата си за бежанците, така и помощта си за развиващите се страни“.
В контекста на продължаващата криза с бежанците данните на ОИСР тази година показват също, за пръв път, равнището на разходите, направени за бежанците в държавите донори и отчетени като официална помощ за развитие от членовете на КПР. Данните на
ОИСР показват и значителен растеж при отчитането на тези разходи между страните от ЕС. Същевременно цялостното увеличение
на ОПР на ЕС (8.9 милиарда евро) е по-голямо от нарастването на разходите за бежанците (5,3 милиарда евро). С други думи, през
2015 г. ЕС е увеличил както подкрепата си за бежанците, така и помощта си за развиващите се страни.
През 2015 г. пет държави — членки на ЕС, надвишиха определената цел за ОПР, а именно 0,7 % от
БНД: Швеция (1,4 %),Люксембург (0,93 %), Дания (0,85 %), Нидерландия (0,76 %) и Обединеното кралство (0,71 %). Съотношението ОПР/БНД се е увеличило в 15 и е намаляло в 9 държави — членки на ЕС, а в 4 се е задържало на същото ниво. Общо 21 държави членки са увеличили предоставената ОПР с 9,8 милиарда евро в номинално изражение, докато в останалите 6 държави помощта е намаляла с 0,3 милиарда евро.
КОНТЕКСТ
През 2005 г. ЕС и неговите държави членки се ангажираха да увеличат общия размер на ОПР на 0,7 % от БНД на ЕС до 2015 г. Въпреки реалното нарастване на ОПР на ЕС с почти 40 % от 2002 г. насам икономическата криза и строгите бюджетни ограничения в
повечето държави — членки на ЕС, доведоха до това, че през 2015 г. ЕС не можа да изпълни тази си амбициозна цел. Въпреки това
през май 2015 г., преди провеждането в Адис Абеба на третата конференция на ООН за финансиране на развитието, Европейският
съвет пое ангажимент за постигането на тази цел в рамките на програмата за периода след 2015 г. (т.е. преди 2030 г.).
Ангажиментите по отношение на ОПР се основават на индивидуални цели. Държавите членки, присъединили се към ЕС преди
2002 г., потвърдиха ангажимента си за постигане на целта от 0,7 % за ОПР/БНД, отчитайки бюджетните обстоятелства, а тези, които
са постигнали тази цел, се ангажираха да запазят това равнище или да го надвишат; държавите членки, присъединили се към ЕС
след 2002 г., се ангажираха да се стремят да увеличат съотношението ОПР/БНД до 0,33 %.
Публикуваните данни са изготвени въз основа на предварителната информация, предоставена на ОИСР и на Комисията от държавите — членки на ЕС. Общата ОПР на ЕС се състои от общите разходи за ОПР на 28-те държави — членки на ЕС, както и от ОПР от
институциите на ЕС, която не е била предоставена от отделни държави членки (т.е. собствени ресурси на Европейската инвестиционна банка).
Разходите, отчетени от държавите — членки на ЕС, направени за бежанците в държавите донори, са се увеличили от 3,3 милиарда
евро (или 5,6 % от колективната ОПР на ЕС през 2014 г.) на 8,6 милиарда евро (или 12,5 % от колективната ОПР на ЕС през 2015 г.).
Увеличението на ОПР на ЕС, предназначена за финансиране на тези разходи през миналата година, отразява факта, че през 2015 г.
много държави от ЕС, изправени пред безпрецедентно нарастване на броя на бежанците, предоставиха жизненоважна спешна помощ и подкрепа на своя територия на голям брой бежанци. Повечето от свързаните с това разходи могат да се отчетат като официална помощ за развитие единствено през първата година от престоя на бежанеца.
За повече информация: Относно Евробарометър: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-428_bg.htm
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.
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