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

Брой 8, 2016 год.

ДВАНАДЕСЕТИ КОНКУРС ИНОВАТИВНО ПРЕДПРИЯТИЕ НА ГОДИНАТА 2016
Фондация Приложни изследвания и комуникации, с подкрепата наЕnterprise Europe Network - България, в партньорство с Bloomberg
TV България и Investor.bg, обявяват 12-то издание на Конкурса Иновативно предприятие на годината 2016.
В конкурса под патронажа на Президента на България Росен Плевнелиев и с подкрепата на Еnterprise Europe Network - България, в
партньорство с Bloomberg TV България и Investor.bg, могат да участват активни български фирми, които имат успешно разработена
и внедрена иновация през последните 3 години. Срок за подаване на номинации по електронен път -15 октомври 2016 до 24:00 часа.
Конкурсът има за цел да популяризира успешните български бизнес модели, основаващи се на иновации и нови технологии.
Наградата е призната и от Европейската комисия за най-добра национална практика в подкрепа на иновативното развитие.
Победителите се обявяват на ежегодния Национален иновационен форум, планиран за началото на декември 2016 г.
Кандидатите се оценяват в категории по специална методология от експертна група и от жури според въздействието на отличените
иновации. Досега близо 70 фирми бяха отличени за своите постижения. Те получиха наградите си лично от българския президент.
Подробности за конкурса:
Всички издания на Конкурса за иновативно предприятие на годината
Националният конкурс Иновативно предприятие на годината 2016 стартира през 2004 г. Наградите се присъждат в категории според
въздействието на отличените иновации като:
Пазарно лидерство (награда за иновативен продукт, наложил се на международния пазар)
Качество на живот (иновация, имаща потенциал или довела до подобряване качеството на
живот на потребителите)
Зелена иновация (иновация в областта на устойчивото и екологично съобразено развитие)
Иновационен мениджмънт (съгласно международно признатите критерии на IMP³rove-European
Innovation Management Academy)
Социална иновация (нови продукт, услуга или модел, които отговарят на социални потребности
и създават нови социални отношения)
Иновация в креативните индустрии (иновации чрез дизайн, дигитални игри, архитектура и
дизайн на градска среда, филмова и музикална индустрия)
Иновативно новостартирало предприятие (до три години от създаването му)
Иновации за развитие на таланти (Иновация за развитие на таланти - инициативи в подкрепа
на развитието на човешките ресурси, млади таланти и предприемачи)
За повече информация посетете уебсайта на конкурса или пишете на innoaward@online.bg, тел: 02/ 9733000 (в. 437)
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ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ ФИНАНСИРА СТРОИТЕЛСТВОТО НА НОВ 140-КИЛОМЕТРОВ ЕЛЕКТРОПРОВОД В БЪЛГАРИЯ
Европейската комисия оценява енергийните инфраструктурни проекти в България и съседните страни членки като важен приоритет
на Енергийния съюз на ЕС. Комисията взе решение да отпусне 29.9 милиона евро за строителството на нов 140-километров
далекопровод между Добруджа и Бургас.
Чрез преноса на електричество, произведено от вятъра и слънцето, далекопроводът ще интегрира енергията от възобновяеми
източници на енергийния пазар. Европейската подкрепа също така ще увеличи капацитета на българската енергийна мрежа и ще
подсили нейната устойчивост.
Далекопроводът е от
т.нар. "проекти от
общностен интерес" и
е част от групата
п р о е к т и
о т
"Черноморския
коридор":
три
електрически
далекопроводни линии,
които ще увеличат
възможностите за
п р е н о с
н а
електричество п о
протежение
на
румънското
и
б ъ л г а р с к о т о
ч е рн ом ор ск о
крайбрежие, както и
между останалата част
от Европа и Турция.
Подкрепата от ЕС за
България
ще
допринесе
за
повишаване
на
сигурността да
доставките
на
електричество, ще
интегрира на пазара
мощностите
за
производство на ток от
въозбновяеми
енергоизточници, ще
у в е л и ч и
възможностите за
бъдеща търговия с
електричество с оглед
на очакванията за
увеличаване на
производството на
енергия от вятъра в
Г ъ р ц и я
и
фотоволтаична
енерг ия в Южна
Б ъ л г а р и я .
Подкрепата от ЕС за
новия български
далекопровод покрива
50% от необходимото
финансиране. Той ще
бъде построен от
българския системен
оператор..
Електроенергиен системен оператор" ЕАД и се очаква да бъде въведен в експлоатация до 2022 г.
Допълнителна информация:
До 2020 г. общо 5.35 милиарда евро са заделени за приоритетни европейски проекти по финансовата линия "Свързана Европа". За
да бъдат осъществени такива проекти трябва да допринасят значителни ползи за поне две страни членки, да повишават сигурността
на доставките на енергия, да допринасят за интегриране на пазара и засилване на конкуренцията, както и за намаляване на
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ЕС И ОКОЛНАТА СРЕДА 67% ОТ ЕВРОПЕЙЦИТЕ ИСКАТ ПОВЕЧЕ МЕРКИ
Опазването на природата е тема от голямо значение за европейците - според последното проучване на Евробарометър две
трети от гражданите на ЕС и 63% от българите биха искали да видят още по-голям ангажимент на ЕС в екологичната сфера.
Прочетете какво прави ЕС към момента и как възнамерява да съхрани биоразнообразието и да противодейства на
промените в климата.
В изследването на Евробарометър 67% от запитаните европейски граждани изразяват подкрепа за по-голяма намеса на ЕС за
защита на околната среда, а 21% заявяват, че не е необходима промяна в европейската политика по въпроса. Повече от половината
(52%) от анкетираните смятат, че действията на ЕС в тази област са недостатъчни.
Европейският съюз има широки компетенции да приема решения в области като замърсяване на въздуха и водите, управление на
водите и действия срещу климатичните изменения.
Председателят на комисията по околна среда в ЕП Джовани Ла Вия (ЕНП, Италия) заяви по повод на резултатите от проучването:
„Споделяме загрижеността на гражданите, отразена от Евробарометър, и затова се ангажираме силно да работим по нови политики
за борба с промяната в климата и за защита на околната среда. След споразумението за климата от Париж пред нас стоят много
амбициозни цели. ЕС имаше ключово влияние върху споразумението и сега разработва всички инструменти, за да го превърне в
реални действия“.
Примери на прието и подготвяно европейско законодателство
Изградената от ЕС „Натура 2000“ е най-голямата координирана мрежа на защитени области в света, като тя покрива над 18% от
територията на ЕС на суша и почти 6% от морските територии.
Европейското законодателство вече драстично ограничава използването на найлонови торбички.
В изпълнение на споразумението от Париж ЕС е на път да реформира Европейската схема за търговия с емисии. Европейският
съюз възнамерява да намали емисиите на парникови газове с поне 40% до 2030 г.от нивата през 1990 г., а европейското
законодателство насърчава развитието на възобновяеми източници на енергия.
В края на юни Парламентът и Съветът достигнаха да предварително споразумение за законодателството за качеството на въздуха,
което ще наложи по-амбициозни тавани на емисиите от ключови замърсители като азотните оксиди, серния диоксид и праховите
частици.
Парламентът също така прие нови правила за информацията за енергийната ефективност на домакинските уреди, които ще
помогнат за информирания избор на потребителите при покупка в магазина.
Депутатите сформираха анкетна комисия за разследване на скандала с тестовете за емисиите на автомобилите. Те също така
работят по плановете за насърчаване на „кръговата икономика“ - концепция за удължаване на живота на продуктите чрез
рециклиране и повторно използване, както и върху подобряване на управлението на водите.
РЕФ. : 20160707STO36280
Стартира прием на проекти по Национален иновационен фонд
Национален иновационен фонд (НИФ) към Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия обявява
осма конкурсна сесия. Приемът на проектните предложения ще се извършва от 30 септември до 31 октомври 2016 г. Допустимите
области са:

Мехатроника и чисти технологии;

Информационни и комуникационни технологии и информатика;

Индустрия за здравословен живот и Биотехнологии;

Нови технологии в креативните и рекреативните технологии
Няма да се подпомагат проекти в сектора на рибарството и
аквакултурите, първично производство на селскостопански продукти,
закриването на неконкурентоспособни въглищни мини. С проектни
предложения могат да кандидатстват всички регистрирани дружества,
съгласно Търговския закон. В случай, че проектът се изпълнява
съвместно с партньор научна организация, предприятието трябва да е
координатор на проекта.
Допускат се разходи за персонал, инструменти и оборудване, външни
услуги, материали и консумативи, командировки в чужбина. Срокът за
изпълнение е 18 месеца, в сравнение с 36 месеца досега, тъй като три
години е прекалено дълго време да се реализира иновацията и в
последствие да се търси начин за внедряване. Фондът подпомага
научно развойната и иновационната дейност до разработката на
прототип включително.
Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за
научноизследователски развойни проекти е до 500 000 лв. Средствата,
които фондът предоставя са изцяло национални, които се отпускат като помощ, съгласно Закона за държавните помощи.
Интензитетът на помощта е до 80% от направените разходи по проекта, като в тях се включват подпомагане на индустриални
изследвания/експериментално развитие, както и процентно подпомагане в зависимост от това, дали кандидатът е малко или средно
предприятие, както и допълнително подпомагане за съвместно сътрудничество.
ИАНМСП предвижда на 30 август официално да представи условията за кандидатстване пред научната общност и бизнеса.
Информация и необходимите документи може да се намерят на сайта на агенцията http://www.sme.government.bg/?p=33687
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Набират се проекти за финансиране по Програма LIFE на ЕК
Министерство на околната среда и водите (МОСВ), като Национално звено за контакт по Програма LIFE на Европейската комисия
(ЕК), напомня на всички кандидати, че могат да подадат за финансиране проектни предложения през септември 2016 г.
Поканата за набиране на проектни предложения обхваща възможност за финансиране на конкурентен принцип по две подпрограми
– за околна среда и за действия по климата.
За периода на действие на програмата (2014-2020 г.) ЕК
отделя финансов ресурс от 2 592 491 250 евро по
подпрограмата за околна среда и 864 163 750 евро - по
подпрограмата за действия по климата.
Предоставеното финансиране от ЕК е в размер до 60 %.
Изключение са проектите насочени към дейности,
свързани с опазване на природата и биологичното
разнообразие, където процентът на финансиране е до
75 %.
Проектни предложения могат да подават :
- публични органи – министерства, общини, регионални
структури и др.;
- частни търговски организации – с изключение на
еднолични търговци;
- частни нетърговски организации, включително
неправителствени организации.
За представяне на възможностите на програмата и
допустимите дейности за финансиране, МОСВ продължава организирането на срещи в страната с потенциални бенефициенти.
Създадени са специални регионални структури - Регионални звена за контакт, които провеждат серия от семинари. На тях обучени
лектори запознават кандидатите с възможностите на програмата и отговорят на конкретни въпроси.
В София желаещите за кандидатстват могат да получат информация от Националното звено за контакт в МОСВ. В страната
информация може да се получи от Регионалните звена в Регионалните инспекции по околна среда и води (РИОСВ) в Благоевград,
Пловдив, Бургас, Русе, Плевен и Монтана.
Датите на следващите срещи по райони са следните:
Организатор- РИОСВ
25.08.2016 г. - Благоевград
Галина Цветкова, тел.: 0888/199 192
29.08.2016 г. - Бургас
Детелина Иванова, тел.: 0888/363 151; 0887/302 348
29.08.2016 г. - Русе
Анелия Николова, тел.: 0887/931 652
30.08.2016г. - Плевен
Зорница Йоткова, тел.: 0885/554 271
30.08.2016 г. - Монтана
Диана Маринова, тел.: 0885/575 158
Програмата е централизирана, кандидатства се директно с подаване на проектно предложение до ЕК.
Програма LIFE е финансов инструмент на ЕК за подпомагане, опазване на природата и климата чрез проекти за действие за
околната среда в целия ЕС. По-подробна информация за Програма LIFE можете да получите на следния интернет-адрес:
http://ec.europa.eu/environment/life/;
http://www.moew.government.bg/?show=182
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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