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Климат: 44 милиона евро ще бъдат предоставени по първата покана за проекти за действия за климата
Европейската комисия отправи първата покана за представяне на предложения по новата програма за финансиране на проекти,
посветени на действията в областта на климата. В рамките на подпрограмата за действия за климата по програма LIFE през 2014 г.
ще бъдат предоставени 44,26 милиона евро за разработване и осъществяване на новаторски начини за справяне с изменението на
климата в Европа.
Европейският комисар за действия по климата Кони Хедегор заяви: „По новата програма LIFE за действия за климата се предоставят повече средства от когато и да било за новаторски проекти в цяла Европа. Те ще спомогнат за създаване на модерни нисковъглеродни технологии и за по-широко прилагане на вече съществуващите решения. С помощта на тези средства ще бъдат постигнати
целите на ЕС за законодателство и политики в областта на климата. Днешната покана за предложения е насочена към пилотни и
демонстрационни проекти и проекти за добри практики.“
Подпрограмата е част от програмата LIFE за периода 2014-2020 г. и ще предостави 864 милиона евро за действия по климата през
следващите седем години. Средствата ще се използват и за подобряване на комуникациите, сътрудничеството и разпространението на информация за действията за смекчаване на изменението на климата и адаптиране към него.
Заинтересованите организации се приканват да започнат подготовка възможно най-рано, като разработват идеите си за проекти,
изграждат партньорства със съответните заинтересовани лица и търсят допълнителна финансова подкрепа. Особено ценни са
транснационалните проекти, тъй като трансграничното сътрудничество е от съществено значение за постигане на целите на ЕС в
областта на климата.
Крайният срок за подаване на кандидатури е 16 октомври 2014 г. Следващата покана за представяне на предложения по програма
LIFE ще бъде насочена към безвъзмездните средства за оперативни разходи за организации с нестопанска цел, действащи на европейско равнище в областта на климата и екологията, и ще бъде публикувана тази есен.
Контекст
LIFE е програма на ЕС за финансиране, която действа от 1992 г. и е съфинансирала над 4000 проекта. Програма LIFE за околната
среда и климата 2014-2020 г. е разделена на два програмни периода: 2014-2017 г. и 2018-2020 г. През първия период за действия в
областта на климата са отделени 449,2 милиона евро, от които 44,26 милиона са на разположение в рамките на поканата за предложения за 2014 г.
Това финансиране е част от средствата, предвидени за дейности за климата в бюджета на ЕС за 2014-2020 г. Действията за климата по програма LIFE ще позволят финансиране на повече проекти чрез привличане на частно финансиране чрез заеми и гаранции
от местни банки.
За повече информация:
Подробности за поканата за предложения
http://ec.europa.eu/clima/policies/budget/life/index_en.htm
Действия по климата LIFE - Уебсайт на програма LIFE
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Проект NO-BLE IDEAS навлиза в последните месеци на изпълнение
На 25.06.2014г. се състоя срещата на партньорите по РП3- дейност 3.5 – План за устойчивост на проекта.
Водещият партньор на РП3 – INNOREG ( Hungary) - представи предложение за план за устойчивост, който
включва работата на Местните центрове по държави –партньорки, работата за поддръжка на платформата и
националните планове за устойчивост по държави.
След представяне на всяка част се провеждаха дискусии относно
целите и възможностите за поддържане и разширяване на мрежата
и на иновационните екосистеми; по решение на партньорите ще се
събере допълнителна информация относно дейности за анимиране
на Местните центрове и обогатяване на платформата, както и изготвяне на окончателен вариант на Плана за устойчивост- партньорства
на национално ниво, партньорство, основано на подписаните Меморандуми за сътрудничество в мрежата; интегрирани услуги за потребителите на платформата.
На 26.06.2014г. се проведе заседание на Управляващия комитет на
проекта относно въпроси на финансовото и техническо отчитане за
трети период и подготовка на отчета за четвърти отчетен период;
съгласуване на промени, срокове, индикатори и разискване на текущи проблеми по всеки един от шестте Работни пакета, както е по
формуляра.
Направихме работно посещение на лабораториите и експерименталните пилотни заводи на Института по био ресурси и храни, домакин
на срещата, с цел запознаване с постиженията и възможностите за
бъдещи съвместни проекти. Останахме впечатлени от модерното
оборудване, от разработките на специални храни и производството
им за групи със здравословни проблеми като в специализиран магазин се предлагат всички продукти на експерименталните заводи.
Отличен метод за тестване на продуктите на пазара и гарантиране
на качествени храни, произведени от сертифициран производител –
това е опитът на ИБХ-Букурещ, който го прави надежден партньор
на много социални заведения, детски градини, магазини за специализирани храни. Науката и практиката са ръка за ръка.
На 27.06.2014г. Управляващият Комитет беше посветен на организация на Заключителна конференция на проекта за популяризиране на
постиженията и заключителен Управляващ комитет. Определена е
дата за заключителната конференция - 18 септември 2014г в
гр.Тимишоара с домакин- Търговско –промишлена и аграрна палатаТимишоара. В дневния ред на конференцията се предвижда представяне на резултатите от изпълнение на проект No-Ble Ideas за периода 1.10.2012-30.09.2014, представяне на програми,които ще финансират иновации и предприемачески проекти през периода 20142020, дискусии, добри практики и видео материали от изпълнението
на проекта.
Изпълнението на проекта продължава с планиране на неговата устойчивост и разширяване на Мрежата от млади иноватори за устойчиви идеи в сектор Агрофуд.
Екип на проекта:
Инж.Несрин Донева-координатор,
Инж.Мая Милова-експерт Комуникации,
Е-мейл: arir.vr@gmail.com;
Уеб: www.arir-vratsa.org
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Teкстил и oблекло 2020 - Интелигентни стратегии за регионално развитие - 9 октомври 2014г. в
Туркоа - Европейски център за иновативен текстил
„Текстил и облекло“ е най-големият сектор на европейската индустрия и водещ за европейското производство. Въпреки, че е засегнат от глобализацията и носи последствията от индустриализацията, секторът все
още обхваща около 250 000 фирми, 240 милиарда евро оборот и повече от 3,2 милиона заети в целия Европейски съюз.
Последните десетилетия, сектор „Текстил и облекло“ реагира чрез разработване на нови работни места и
начини на работа, чрез обновяване на логистиката и ценностната си верига и чрез иновации „отдолу-нагоре“,
инициирани от МСП. Това стана възможно благодарение на бизнес пионерите, изследователите и ориентираните към иновации инициативи на Европейско, национално и местно ниво, целящи
подкрепа за МСП и финансирани чрез действия за обществени политики.
Проект PLUSTEX (Усвояване на политики за отключване на умения в сектор текстил) е
инициатива по програма INTERREG IVC, която подпомага обмена на знания за подпомагане на регионалните и местни органи на управление, за да насърчава сектор „Текстил и
облекло“.
През трите години на работа по проекта, партньори от осем европейски страни имаха
възможност да обменят ноу-хау, по отношение на политики и добри практики, като идентифицират най-ефективните идеи и решения за развитие на сектор „Текстил и облекло“
на техните територии.
Заключителната конференция на проект PLUSTEX ще представи резултатите от проекта
и ще постави дискусия как те могат да бъдат полезни на Европейските, национални и
местни органи на управление и на всички заинтересовани страни за обновяване на сектора. Сутрешните сесии включват две кръгли маси: „Предизвикателства и възможности
за Европейския текстил и облекло“ и „Нови перспективи за сектора през погледа на подкрепящите иновативния текстил заинтересовани страни“. В следобедната сесия три паралелни семинара ще се фокусират върху темите на политики в проекта. Ще бъдат представени няколко добри практики от практикуващи и експерти по политики. Плановете за
изпълнение, които партньорите подготвиха за трансфер на иновативни Добри практики
на техните територии, също ще бъдат представени публично.
Екип на проекта:
Инж.Несрин Донева
Инж.Мая Милова
Е-мейл: arir.vr@gmail.com;
Уеб: www.arir-vratsa.org
Околна среда: през 2014 г. са заделени 239 млн. евро за предложения за проекти
Европейската комисия отправи първата покана за представяне на предложения по програмата LIFE за финансиране на проекти в
областта на околната среда. През 2014 г. подпрограмата на LIFE за околната среда ще предостави 238,86 млн. евро за разработване и внедряване на новаторски отговори на екопредизвикателствата в Европа, като се фокусира върху опазването на природата и
биологичното разнообразие, ефикасното използване на ресурсите, както и управлението на околната среда и информацията във
връзка с нея.
Подпрограмата е част от програмата на ЕС LIFE за периода 2014—2020 г. През следващите седем години тя ще предостави 2,592
милиарда евро за околната среда. Тя ще подкрепя и по-добро управление, разпространяване на информация и повишаване на осведомеността по въпросите на околната среда.
Заинтересованите организации се приканват да започнат подготовка възможно най-рано, като разработват идеите си за проекти,
изграждат партньорства със съответните заинтересовани лица и търсят допълнителна финансова подкрепа. При „традиционните“
проекти Комисията приветства най-вече предложенията по приоритетните проектни теми на многогодишната работна програма LIFE
за 2014—2017 г.
Крайният срок за подаване на заявления за традиционни проекти е 16 октомври 2014 г., а за интегрирани — 10 октомври 2014 г.
Следващата покана за представяне на предложения по програма LIFE ще бъде публикувана тази есен, като неин обект ще бъде
оперативната подкрепа на организациите с нестопанска цел, действащи на европейско равнище в областта на климата и околната
среда.
LIFE е програма на ЕС за финансиране, по която от началото ѝ през 1992 г. са съфинансирани над 4000 проекта. Програмата на ЕС
LIFE за околната среда и климата 2014—2020 г. е разделена на два програмни периода: 2014—2017 г. и 2018—2020 г.
Допълнителна информация
Относно поканата за предложения
Относно многогодишната работна програма LIFE за 2014—2017 г.
Заглавна страница на програма LIFE
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Огромно намаление от 1 юли на пределните цени за мобилния роуминг на данни — с над 50 % спрямо миналото лято!
Голямо лятно намаление благодарение на Европейската комисия! От 1 юли 2014 г. Европейският съюз (ЕС) ще намали с над 50 %
пределните цени за изтегляне на данни от интернет: от 45 на 20 евроцента/мегабайт (MB). Така още повече ще поевтинее използването на електронни пътни карти и електронна поща, гледането на видеоклипове и участието в социални мрежи, докато пътувате
навсякъде в ЕС.
По-конкретно това означава, че футболните фенове, пътуващи в ЕС по време на сегашното световно първенство по футбол, ще
плащат 25 пъти по-ниски такси за роуминг на данни отколкото през предишното първенство 2010 година!
Откакто ЕС въведе пределни цени за роуминг на данни, този роуминг нарасна неимоверно.
Телефонните разговори и текстовите съобщения също ще поевтинеят. Всичко това е добра новина, тъй като ще можете с по-ниски
разходи да поддържате връзка със семейството и приятелите си, докато пътувате из Европа.
Вид мобилна услуга в рамките
на ЕС
Изходящо повикване

Пределни цени 2013 г. (без ДДС)

Пределни цени 2014 г. (без ДДС)

Намаление

24 евроцента за минута

19 евроцента за минута

21 %

7 евроцента за минута

5 евроцента за минута

28,5 %

Изпращане на текстово съобщение 8 цента

6 цента

25 %

Изтегляне/преглеждане на данни

20 евроцента за мегабайт

55,5 %

Входящо повикване

45 евроцента за мегабайт

Нещо повече: от 1 юли 2014 г. нататък доставчиците на мобилна връзка в Европа ще могат да Ви направят специална оферта за
роуминг преди Вашето пътуване и да ви позволят, когато това е възможно, да изберете местен доставчик на мобилни услуги (като
роуминг на данни, електронна поща, онлайн четене на новини, качване на снимки в интернет и онлайн гледане на видео) в държавата, която ще посетите. Така ще можете да сравнявате офертите за роуминг и да се възползвате от по-привлекателни оферти и
цени, докато сте в чужбина!
Но това не е всичко: Европейската комисия разработва нови правила, за да отпаднат въобще таксите за роуминг.
Предложеният от Комисията регламент
за изграждането на мрежа с континентални размери ще сложи край на тези
такси и ще гарантира отворен и неутрален интернет, както и по-добра закрила
на ползвателите на мобилна и широколентова връзка.
Нели Крус (@NeelieKroesEU), заместникпредседател на Европейската комисия и
комисар, отговарящ за Програмата за
цифровите технологии, заяви: „Този
огромен спад в цените за роуминг на
данни ще бъде от голямо значение за
всички нас през това лято. Това обаче не
е достатъчно. Защо въобще трябва да
има такси за роуминг в рамките на единния пазар? Надявам се до края на тази
година да се постигне съгласие таксите
за роуминг напълно да отпаднат — Европейският парламент вече одобри това,
така че сега окончателното решение
зависи от държавите членки!“
Контекст
Таксите за роуминг бяха на най-високото
си равнище преди години и започнаха да
спадат, след като от 2007 г. ЕС предприема действия за тази цел. В резултат от
тези действия таксите за роуминг услуги
през 2014 г. са с 80—90 % по-ниски в
сравнение с 2007 г.
Полезни връзки
Допълнителна информация за роуминга
Хаштаг (Twitter): #Roaming #ConnectedContinent
Уебсайт на Нели Крус
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Безопасност на храните: 35 години опазване на здравето на хората и животните
Европа повече от всякога разчита на своята Система за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF), за да гарантира, че
нашата храна отговаря на едни от най-високите стандарти за безопасност на храните в света. Годишният доклад за RASFF за
2013 г. показва, че в допълнение към основната си роля за гарантиране на безопасността на храните, която системата изпълнява от
създаването си преди 35 години, тя е изключително важен инструмент за проследяване и изтегляне от пазара на продукти, за които
е установена измама.
Комисарят на ЕС по
въпросите на здравеопазването Тонио Борг
заяви: „RASFF е жизненоважен инструмент за
реакция при рискове за
безопасността на храните в Европа, тъй като
чрез нея бързо се обменя информация с цел
защита на европейските
потребители. Скандалът
с конското месо показа
нагледно как действа
системата и хранителните продукти, съдържащи
конско месо, бяха проследени до източника и изтеглени от пазара“. В заключение той добави: „Днес се приближаваме още повече
до европейските потребители чрез нов онлайн инструмент — RASFF портал за потребителите, който ще им дава достъп до информация за уведомленията за изтегляне на продукти от пазара и за публичните предупреждения от органи по обществено здравеопазване и стопански субекти в дадена страна от ЕС“.
Общи резултати
Представеният годишен доклад се отнася до 2013 г. През този отчетен период чрез RASFF са предадени общо 3205 първоначални
уведомления, от които 596 са били предупреждения, 442 — информация, която изисква проследяване, 705 — информация за насочване на вниманието и 1462 — уведомления за отхвърляне на границата. Тези първоначални уведомления са последвани от 5158
уведомления за проследяване, което прави средно около 1,6 уведомления за проследяване на първоначално уведомление. Уведомленията за проследяване могат да доведат до редица действия, например изтегляне от пазара, конфискуване и унищожаване
на хранителни продукти. Общият брой на уведомленията, предадени чрез RASFF през 2013 г., е намалял с 9% в сравнение с 2012 г.
Някои от най-сериозните проблеми са хранителни взривове, дължащи се на наличието на вирус на хепатит А в смеси от горски плодове и ягоди; нежелани реакции, причинени от хранителни добавки с потенциално опасни съставки; продуциращи Shiga токсин
E.coli (STEC) в месни продукти и остатъци от пестициди в растителни продукти.
Произход на уведомленията
От 3205 първоначални уведомления, предадени чрез RASFF през 2013 г., по-голямата част — 2710 (84,6%), се отнасят за храни,
272 (8,5%) — за фуражи и 223 (6,9%) — за материали, предназначени за контакт с храни.
Други проблеми: действия срещу измамите с храни
Въпреки че не беше установен риск за безопасността на храните, RASFF изигра основна роля за бързия обмен на цялата информация, свързана с хранителните продукти със съдържание на конско месо. Това помогна на страните от ЕС да ускорят своите разследвания и да проследят източника на измамата.
Следващи стъпки
Нараства необходимостта от обмен на информация за трансгранични случаи на измами с храни, които се извършват по все посложен начин.
Комисията разработва ИТ система за измамите с храни, която е вдъхновена от RASFF и ще бъде в основата на наскоро създадената Мрежа на ЕС за борба с измамите с храни. Тази ИТ система ще служи като платформа за трансгранично административно сътрудничество между националните органи с цел бърз обмен на информация за измамите в хранителния сектор.
Контекст
Стартирала преди 35 години като мрежа, която улеснява трансграничния обмен на информация между своите членове и играе ключова роля за осигуряването на високо равнище на безопасност на храните за европейските граждани, RASFF претърпя значително
развитие през годините.
RASFF прави възможен бързия обмен на информация между държавите членки и Комисията, когато бъдат открити рискове за общественото здраве по хранителната верига на хората и животните. Всички членове на RASFF (страните от ЕС, Комисията, Европейският орган за безопасност на храните, Надзорният орган на ЕАСТ, Норвегия, Лихтенщайн, Исландия и Швейцария) разполагат с
денонощно работещ механизъм, който гарантира, че спешните уведомления се изпращат, получават и разглеждат по ефективен
начин. Благодарение на RASFF много рискове за безопасността на храните са отстранени, преди да навредят на европейските потребители.
За повече информация:
Повече информация за RASFF: http://ec.europa.eu/food/safety/rasff/index_en.htm
Последен доклад за RASFF и визуални материали: http://ec.europa.eu/food/safety/rasff/reports_publications/index_en.htm
RASFF портал за потребителите: http://ec.europa.eu/food/safety/rasff/for_consumers/index_en.htm
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ЕС и групата на ЕИБ обединяват усилията си, за да подкрепят до 48 млрд. евро инвестиции в НИРД
Европейската комисия и групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) дадоха началото на ново поколение финансови инструменти и консултантски услуги на ЕС, за да помогнат на новаторските фирми по-лесно да получават достъп до финансиране. През
следващите 7 години се очаква благодарение на продуктите „InnovFin — финансиране от ЕС за новатори“ да бъде осигурено финансиране на стойност над 24 млрд. евро за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) на малки, средни и големи предприятия и организатори на проекти за научноизследователска инфраструктура. С това финансиране се очаква да бъдат подкрепени
до 48 млрд. евро крайни инвестиции в НИРД.
Специално разработените продукти „InnovFin — финансиране от ЕС за новатори“ включват от гаранции за
посредници, които отпускат кредити на МСП, до преки
заеми за предприятия. По този начин ще се подпомагат
както най-малките, така и най-големите проекти за
НИРД в ЕС и страните, асоциирани към „Хоризонт
2020“, новата програма на Съюза за научни изследвания за 2014 — 2020 г. Продуктите InnovFin се основават
на успеха на механизма за финансиране с поделяне на
риска, разработен по линия на Седмата рамкова програма на ЕС за научни изследвания и технологично развитие (РП7), който помогна за осигуряване на над
11 млрд. евро за финансиране на 114 проекта за НИРД
на стойност над 30 млрд. евро.
Европейската инвестиционна банка ще предоставя
кредити на средни и големи предприятия или гаранции на банки, които ще им отпускат кредити. Европейският инвестиционен фонд
(ЕИФ) ще предоставя гаранции на банки, отпускащи кредити на малки и средни фирми, а на по-късен етап ще инвестира във фондове за рисков капитал, които извършват капиталови инвестиции в стартиращи и бързо разрастващи се фирми.
Началото на новите финансови инструменти бе дадено на двудневна конференция, организирана от гръцкото председателство на
ЕС с цел обсъждане на начините за достъп до финансиране за научни изследвания и иновации.
Гаранциите и кредитите InnovFin ще бъдат финансирани със средства, заделени по програма „Хоризонт 2020“ и от групата на ЕИБ с
цел подкрепа на инвестициите в НИРД, които са по-рискови и по-трудни за оценяване в сравнение с материалните инвестиции. Финансирането по всички инструменти ще се определя от търсенето, без предварително да се разпределят средства по сектори, страни или региони. В близко бъдеще тези дългови инструменти ще бъдат допълнени от набор от капиталови инструменти, управлявани
от ЕИФ. Тези финансови инструменти ще бъдат подкрепени с общо около 2,7 млрд. евро от бюджета на „Хоризонт 2020“, който е
близо 80 млрд. евро.
Информация за продуктите InnovFin
Продуктите InnovFin за големи проекти имат за цел подобряване на достъпа до рисково финансиране за проекти за НИРД на големи
предприятия и средни и големи дружества със средна пазарна капитализация; за университети и научноизследователски институти;
за научноизследователска инфраструктура (включително благоприятстваща иновациите инфраструктура); за публично-частни партньорства и за предприятия или проекти със специално предназначение (включително за първи по рода си демонстрационни проекти
на промишлени решения с търговско измерение). Европейската инвестиционна банка пряко ще отпуска кредити на стойност от
7,5 млн. до 300 млн. евро.
С финансирането за растеж InnovFin за дружества със средна пазарна капитализация се предлагат привилегировани и подчинени
заеми или гаранции (включително мецанин и квазикапиталово финансиране) с цел подобряване на достъпа до финансиране предимно за иновативни по-големи дружества със средна пазарна капитализация (с до 3000 служители), но и за МСП и малки дружества със средна пазарна капитализация. Европейската инвестиционна банка ще предоставя пряко кредити на стойност от 7,5 млн. до
25 млн. евро на бенефициери в страните от ЕС и асоциираните страни.
С гаранциите InnovFin за дружества със средна пазарна капитализация се предлагат гаранции или условни кредити на стойност
между 7,5 млн. и 25 млн. евро с цел подобряване на достъпа до финансиране, особено за иновативни по-големи дружества със
средна пазарна капитализация (с до 3000 служители). Инструментът ще се управлява от Европейската инвестиционна банка, а финансирането ще се предоставя чрез финансови посредници — банки и финансови институции в страните от ЕС и асоциираните
страни. Финансовите посредници ще получават гаранции за покритие на част от своите потенциални загуби от ЕИБ, която също
така ще предлага насрещни гаранции на гаранционни институции.
С гаранциите InnovFin за МСП се предлагат гаранции и насрещни гаранции за дългово финансиране на стойност между 25 000 и
7,5 млн. евро с цел подобряване на достъпа до финансиране за иновативни малки и средни предприятия и за малки дружества със
средна пазарна капитализация (с до 499 служители). Инструментът ще се управлява от Европейския инвестиционен фонд, а финансирането ще се предоставя чрез финансови посредници — банки и финансови институции в страните от ЕС и асоциираните страни.
ЕИФ ще предоставя гаранции на финансовите посредници за част от техните загуби по дългово финансиране, обхванато от инструмента.
Консултантските услуги InnovFin, които ще се предлагат от ЕИБ въз основа на до 28 млн. евро от бюджета на „Хоризонт 2020“, имат
за цел подобряване на финансовата осъществимост и инвестиционната готовност на големи проекти, които се нуждаят от значителни, дългосрочни инвестиции. Ще се предлагат и съвети с цел подобряване на условията за достъп до рисково финансиране за
НИРД. Основната целева група са организаторите на големи проекти за НИРД, които съответстват на приоритет „Обществени предизвикателства“ на „Хоризонт 2020“. Очаква се консултантските услуги да ускорят разработването на проекти с инвестиционна стойност от около 20 млрд. евро.
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Околна среда: Комисията търси мнението на гражданите за питейната вода в Европа
Европейската комисия започва публична консултация относно политиката на ЕС за питейната вода, за да се види къде могат да
бъдат направени подобрения. Консултацията е конкретен отговор на Right 2Water, първата успешна европейска гражданска инициатива.
Европейският комисар по въпросите на околната среда Янез Поточник заяви: „Осигуряването на безопасна питейна вода с добро
качество в целия ЕС е голямо постижение на европейското законодателство. Трябва обаче да обърнем внимание на бъдещите предизвикателства и на повдигнатите в тази европейска гражданска инициатива въпроси. Това означава да продължим диалога с гражданите и да се вслушваме в очакванията на потребителите и други заинтересовани лица при изготвянето на законодателство на ЕС
за питейната вода в бъдеще.“
Заместник-председателят и комисар по въпросите на междуинституционалните отношения и администрацията Марош Шефчович,
който бе отговорен за създаването на рамката за европейските граждански инициативи, заяви: „Приключването на тази първа успешна ЕГИ, когато Комисията обяви какво възнамерява да направи, в действителност бе само началото на процеса. Сега започваме да изпълняваме нашите обещания. Това е допълнително доказателство за реалното въздействие, което могат да окажат ЕГИ
върху процеса на вземане на решения в Европа“.
Резултатите от консултацията следва да ни осигурят по-добро разбиране за мнението на гражданите и заинтересованите лица относно необходимостта и обхвата на действията, които биха могли да бъдат предприети за подобряване на снабдяването с питейна
вода с високо качество. Въпросите обхващат области като настоящото ниво на качество на питейната вода, основните заплахи за
питейната вода, нуждите от информация на гражданите и евентуалните допълнителни действия, които могат да бъдат предприети
на равнище ЕС.
Консултацията за питейната вода е отворена до 15 септември 2014 г. Резултатите ще бъдат използвани в процеса на размисъл
относно необходимостта от подобрения в директивата на ЕС за питейната вода.
В допълнение към консултацията Комисията скоро ще започне и структуриран диалог със заинтересованите лица, насочен към
прозрачността в сектора на водоснабдяването. Това е друго действие в резултат на европейската гражданска инициатива. Повече
информация ще бъде предоставена на: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/answered.
Контекст
Целта на директивата за питейната вода е опазването на здравето на хората от вредните последици от заразяването на водите,
предназначени за потребление от човека, чрез гарантиране на здравословна и чиста питейна вода. Обикновено качеството на питейната вода в ЕС е добро, а равнището на прилагане на директивата като цяло е много високо. Държавите членки трябва да вземат мерки, за да се гарантира постигането на тази цел, като тези мерки не трябва да позволяват никакво влошаване на качеството
на питейната вода.
Връзка към обществената консултация http://ec.europa.eu/environment/consultations/water_drink_en.htm
За повече информация:
Повече подробности за степента на прилагане и за областите, които се нуждаят от внимание, като например качеството на питейната вода в области, в които доставките са ограничени, са посочени в обобщителен доклад на Комисията относно качеството на питейната вода в ЕС, базиран на докладите на държавите членки за периода 2008-2010 г.:
http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/reporting_en.html
Проект "Техностарт - насърчаване на иновационната активност на младите хора в България"
Основна цел: Целта на проекта е да се стимулират млади предприемачи - студенти, докторанти и дипломирани в най-ранният етап
от предприемаческия цикъл - момента на разработен бизнес план и реализацията на иновационния продукт или услуга през първата година чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер до 20 000 лева за всеки одобрен бизнес план.
Какви проекти/дейности се финансират? - Проект "Техностарт" финансира стартиращи фирми само в сферата на промишлеността,
информационните услуги и научната и развойна дейност. Потенциалните кандидати трябва да развиват основната си икономическа
дейност и да я декларират в бизнес плана си, в следните допустими сектори/раздели/кодове съгласно Класификацията на икономическите дейности 2008 г. (КИД-2008), утвърдена от Националния статистически институт:
Целият Сектор С -"Преработваща промишленост", с изключение на помощите за които Регламент (ЕС) 1407/2013 от 18 декември
2013 не се прилага (виж тук изключените -Регламент 1407/2013 и Приложение_чл. 32_Договора_ЕС).
Сектор J -"Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения", само кодове от раздели J58 –
"Издателска дейност", J61 "Далекосъобщения", J62 "Дейности в областта на информационните технологии", J63 "Информационни
услуги".
Сектор М -"Професионални дейности и научни изследвания" – само кодове от раздел М72 "Научноизследователска и развойна
дейност”.
Изисквания към кандидатите: Физически лица -български и чуждестранни граждани, които са студенти през учебната 2013-2014 г.
във висши училища в България и чужбина; Физически лица -български и чуждестранни граждани, дипломирани с образователноквалификационна степен Бакалавър или Магистър през 2014 г. или 2013 г. във висши училища в България и чужбина, получили
акредитация и създадени по условията и реда на Закона за висшето образование; Физически лица -български и чуждестранни граждани, които са докторанти, през учебната 2013-2014 г. или са получили докторска степен през 2013 г. или 2014 г. в България
Изисквания към проектите: За да получи финансиране на проекта, всеки кандидат след одобряване на бизнес плана му, трябва
да регистрира своя фирма (ЕООД или ЕТ) по Търговския закон в Агенцията по вписванията и да осигури задължителен собствен
принос от 10% от размера на безвъзмездната помощ, под формата на финансови средства и/или материални активи
Бюджет: 400 000 лв.
Краен срок:15.09.2014
Безвъзмездно финансиране: до 20 000 лв. ; Интензитет на помощта: 90%
Източник на информация: http://www.mi.government.bg
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Проектобюджетът на ЕС за 2015 г. подпомага икономическия растеж в Европа въпреки финансовите ограничения
„Опирайки се на наследството от миналото да помогнем на Европа да се възстанови от кризата, при това с по-оскъдни ресурси“.
Ето как комисарят по бюджета Януш Левандовски описва проектобюджета на ЕС за 2015 г., приет от Комисията (бюджетни кредити
за поети задължения: 145,6 млрд. евро; бюджетни кредити за плащания: 142,1 млрд. евро). По-голямата част от бюджетните кредити за поети задължения е за бъдещи проекти, които да направят Европа по-силна икономически, докато около 40 % от бюджетните
кредити за плащания по проекти, финансирани от ЕС, все още обхващат финансовия период 2007—2013 г. Комисията предлага
също така допълнително намаляване с 1 % на броя на своите служители, което представлява третото подобно съкращение за три
години.
„Бюджетът на ЕС представлява обединяването на малка част от ресурсите на 28
държави в полза на повече от 500 милиона
европейци, добавя Януш Левандовски.
Бюджетът помага да се избегне дублирането на усилия на национално равнище и
прави всяка една от държавите членки посилна, тъй като комбинираните усилия
водят до по-добри резултати, отколкото
разпокъсаните действия. Проектобюджетът за 2015 г. възлиза на 1 % от общия
БНД на всички държави членки и успява да
вземе предвид настоящите и бъдещите
важни въпроси като украинската криза и
необходимостта от увеличаване на енергийната сигурност на ЕС, чрез пренасочване на оскъдните си ресурси“.
Предложеното увеличение от 2,1 % на
бюджетните кредити за поети задължения
и от 1,4 % на бюджетните кредити за плащания на практика се абсорбира от очаквания процент на инфлацията за 2015 г.
Бюджетните кредити за поети задължения
се съсредоточават върху новите програми
(МФР за периода 2014—2020 г.) и почти
60 % от предложената сума са предназначени за програми за подпомагане на Европа в областта на научните изследвания и
иновациите, младежта и предприятията.
Най-големият дял от бюджетните кредити
за плащания са предназначени за области,
които насърчават европейския икономически растеж и създаването на работни
места (+ 29,5 % в сравнение с 2014 г.), като
например научни изследвания („Хоризонт
2020“), трансевропейски мрежи за енергия,
транспорт и ИКТ (Механизъм за свързване
на Европа) или инициативата за младежка заетост.
Други области, при които се наблюдава увеличение на бюджетните кредити за плащания, са Фондът „Убежище и миграция“
(+140 %) и защитата на здравето на европейските граждани и потребители (+20 %).
Разходите за функциониране на ЕС остават стабилни на около 4,8 % от общия бюджет. Тяхното увеличаване (+1,6 %) е около очаквания темп на инфлация, поради което не се увеличават в реални стойности. Проектът за бюджет включва също така трето намаление с 1 % на персонала в рамките на три години. Накрая, Комисията намали разходите и исканията за персонал от страна на други
институции на ЕС, за да ги приведе в по-голямо съответствие с целта за намаляване на персонала с 5 % в рамките на период от 5
години, и прилага ограничаване на други административни разходи.
Какви са следващите стъпки?
След като Комисията приеме проектобюджета за 2015 г., Съветът (представителите на държавите членки) ще приеме своята позиция по него, следван от Европейския парламент. Това ще бъде последвано от помирителна процедура от 21 дни за намиране на
компромисно споразумение между Съвета и Парламента.
Специалните инструменти включват „Резерв за спешна помощ (РСП)“, „Европейски фонд за приспособяване към глобализацията
(ЕФПГ)“ и фонд „Солидарност на Европейския съюз (ФСЕС)“. Съответните бюджетни кредити за поети задължения се разглеждат
извън МФР за целите на изчисляването на маржовете под тавана за бюджетни кредити за поети задължения. Същото се отнася и
за бюджетните кредити за поети задължения, свързани с инструмента за осигуряване на гъвкавост.
За повече информация
Уебсайт за БЮДЖЕТА на ЕС: http://ec.europa.eu/budget/index_en.cfm
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Безплатно месечно издание

Почти 200 млн. европейци вече имат европейска здравноосигурителна карта
Почти 200 милиона европейци вече притежават европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) според последните данни за 2013 г.
Това представлява повече от половината от осигурените лица в ЕС. Броят на притежателите на ЕЗОК се увеличава непрекъснато,
като през 2013 г. той е нараснал с 8 милиона души в сравнение с предходната година (+4%).
Комисарят по трудовата заетост, социалните въпроси и приобщаването Ласло Андор коментира: „Точно когато много хора планират
да заминат на почивка през лятото, е обнадеждаващо да видим, че все повече хора имат европейска здравноосигурителна карта.
Тя им дава възможност да получават необходимото лечение, когато пътуват в Европейския съюз, Швейцария, Лихтенщайн, Норвегия и Исландия. Нарастващият брой граждани, които се сдобиват с картата, показва доверието в системата на ЕЗОК и признанието
за защитата, която тя осигурява“.
Достъпната безплатно ЕЗОК удостоверява, че при временен престой в чужбина дадено
лице при необходимост има право на лечение в рамките на обществената система за
здравеопазване на приемащата държава при същите условия и разходи, както гражданите на тази държава. ЕЗОК не може да бъде използвана за планирано лечение в друга
страна.
Болниците, които предоставят обществени здравни услуги, са длъжни да признават
ЕЗОК. Всъщност в повечето случаи пациентите, притежаващи ЕЗОК, получават необходимата медицинска помощ и направените от тях разходи биват възстановявани без
проблеми. Все пак има и случаи на отказано лечение, най-често поради липса на информираност от страна на доставчици на здравни услуги. Затова Европейската комисия
и държавите членки трябва да продължат да повишават осведомеността за начина, по
който функционира картата, сред здравните специалисти и гражданите.
В случай че тяхната ЕЗОК не бъде приета, пациентите могат да се обърнат към съответната здравна институция в страната, която посещават. Телефонните номера за
спешни случаи са лесно достъпни чрез приложението за ЕЗОК за смартфони и таблети
(вж. по-долу). В случай на повторен отказ пациентите могат да поискат помощ от здравните институции в държавата си по произход. Накрая, ако продължават да се сблъскват с проблеми, те могат да се обърнат към
Европейската комисия. Тя може да разследва случая и да повдигне въпроса пред органите на съответната държава. Ако е необходимо, Комисията може да започне процедура за нарушение срещу държава членка, която не прилага правото на ЕС относно използването на ЕЗОК.
Гражданите трябва да знаят, че картата се издава безплатно от националната здравноосигурителна институция в тяхната страна по
произход. Не е необходимо да заплащат такси на посредници, които предлагат помощ за подаване на заявление, за каквито случаи
бе съобщено в някои страни. Гражданите могат да съобщават за подобни случаи на националната здравноосигурителна институция.
Преди сезона на летните отпуски Европейската комисия дава началото на конкурс за сториборд за видеоклип с цел повишаване на
осведомеността за ЕЗОК. Идеята на победителя ще бъде развита и превърната във видеоклип, който ще се използва за популяризиране на ЕЗОК. Срокът за участие в конкурса е до 17 август.
Изтеглете приложението!
В приложението за ЕЗОК ще намерите обща информация за картата, телефонни номера за спешни случаи и информация за покритите от картата видове лечение и разходи, за процедурите за възстановяване на разходите, както и за това с кого трябва да се
свържете, в случай че загубите картата си. Информацията се отнася до 28-те страни от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и
Швейцария. Приложението е достъпно на 25 езика с възможност за превключване от един език на друг. То обаче не замества ЕЗОК.
За повече информация
Европейска здравноосигурителна карта
Конкурс за сториборд за ЕЗОК 2014
Уебсайт на Ласло Андор
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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