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ЕВРОПЕЙСКИ НОВИНИ 
Месечен бюлетин на Европейски информационен и иновационен център 
към Търговско-промишлена палата - Враца Брой 7, 2014 год. 

155 малки предприятия ще получат безвъзмездни средства в рамките на първата вълна на финансиране по инструментa за 
МСП на ЕС 

Европейската комисия обяви първите резултати по своя нов инструмент за малките и средните предприятия (МСП), стартирал в 
рамките на програма „Хоризонт 2020“. Той е с бюджет от 3 млрд. евро и има за цел да се помага на иновативните малки предприя-
тия да реализират своите идеи на пазара. Общо 155 МСП от 21 страни (страни от ЕС или страни, асоциирани към „Хоризонт 2020“) 
ще получат по 50 000 евро, за да финансират проучвания за осъществимост с цел изготвяне на своите стратегии за иновации. Ос-
вен това МСП могат да се възползват от бизнес обучение с продължителност до 3 дни.  
Особено успешни бяха МСП от Испания с 39 избрани пред-
ложения, следвани от МСП от Обединеното кралство и 
Италия. За първите безвъзмездни средства бяха подадени 
общо 2666 заявления. Одобрените кандидати ще бъдат 
уведомени официално през август. След това техните име-
на ще бъдат оповестени публично от Изпълнителната аген-
ция за малките и средните предприятия (EASME), която 
управлява програмата. 
Европейският комисар по въпросите на научните изследва-
ния и иновациите Мойра Гейгън-Куин заяви: „Интересът към 
новия инструмент за МСП е обнадеждаващ. Очевидно е, че 
съществува търсене за този вид подкрепа. Надявам се мно-
го от финансираните бизнес планове да се превърнат в 
реални продукти и услуги, които създават растеж и работни места в нашите икономики. Нашите новатори трябва да растат!“.  
Инструментът за МСП е основен елемент от финансирането за малките предприятия, което е налично по програма „Хоризонт 2020“. 
С бюджет от 3 млрд. евро за период от седем години той предлага по бърз и опростен начин безвъзмездни средства за извършване 
на проучвания за осъществимост на бизнес иновации (етап 1) и за демонстрационни проекти (етап 2). Освен това предприятията с 
идеи на етап инвестиции могат да се възползват от консултации за развитие на бизнеса и други услуги за подкрепа (етап 3).  
Чрез инструмента за МСП Европейският съюз иска да финансира най-иновативните малки предприятия, които имат висок потенци-
ал за растеж. Процедурата за кандидатстване е лесна, но само най-добрите проекти ще получат финансиране. Темите, по които 
може да се кандидатства, са посочени в работната програма за иновациите в МСП по „Хоризонт 2020“.  
Заявления могат да се подават по всяко време, но се оценяват четири пъти в годината. Днешните резултати се отнасят до заявле-
нията в рамките на етап 1, които са получени до 18 юни 2014 г. Следващите дати, след които ще бъдат разглеждани заявления, са 
24 септември 2014 г. за етап 1 и 9 октомври 2014 г. за етап 2.  
През 2014 г. се очаква да бъдат финансирани около 645 проекта (по етап 1 и 2), а през 2015 г. — броят им да се увеличи до 670. 
За повече информация: Инструмент за МСП ; Кандидатстване за финансиране по инструмента за МСП  
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Заключителна конференция по проект NO-BLE IDEAS   
След взетите решения на Управляващия комитет в Букурещ на 26-27 юни 2014г., партньорите по проект  No-
Ble Ideas  започнаха подготовката за заключителната пресконференция за представяне на резултатите от 
проекта, която ще се проведе на 18 септември 2014г. в Тимишоара, Румъния, и която ще бъде домакинствана 
от водещия партньор по Работен пакет 2 - Комуникации, Търговско-промишлена и аграрна палата-
Тимишоара. 
В рамките на един ден  ще бъдат представени постигнатите резултати при изпълнението на проекта, като 
работните пакети ще бъдат представени по последователността във времето на проведените събития. Постиженията ще бъдат 
представени чрез видеоматериали и промоционални пакети. 
Създадената мрежа от млади иноватори ще продължи да се 
развива и разраства, като за тази цел ще се търсят всички въз-
можни начини за финансиране и привличане на заинтересовани 
страни, създаване на капацитет и обогатяване на платформата 
No-Ble Ideas,  като източник на информация, онлайн комуника-
ция, начин за намиране на партньори и инвеститори. 
На конференцията ще бъдат представени и трите Оперативни 
програми, които ще бъдат актуални през програмния период 
2014-2020: ОП „Дунав“, която ще предостави възможност на по-
вечето от настоящите партньори без Италия и Албания да про-
дължат да работят заедно върху бъдещи проекти, ОП „ Балкани-
Средиземно море“, която ще позволи на България и Албания да 
се сдружи с партньори от Гърция, Македония и Кипър и да прене-
се добрите модели и практики в други региони, ОП 
„Адриатическо и Йонийско море“, която включва Италия, Алба-
ния, Сърбия, Словения от партньорите в проекта и е достъпна за 
България на принципа на 20%.  
Поканени са и представители на други проекти, реализирани в 
сферата на иновациите и подкрепата на предприемачеството от Програма Югоизточна Европа, които да споделят своите успехи и 
трудности, да се капитализира знанието и уменията, създадени в сферата на насърчаване на предприемчивите млади хора, разви-
тието на иновационната екосистема и създаването на по-кратки пътища на добрите идеи до практиката. 
Всичко това има една цел –подобряване на конкурентоспособността на страните от Югоизточна Европа и стандартите на живот, за 
да задържим умните и предприемчиви млади хора в региона и по този начин да се достигне по-добро икономическо и социално 
развитие. 
Проект No-Ble Ideas  е една малка стъпка по посока на постигане на тази цел и ние сме част от този процес, който осмисля работата 
ни като Агенция за регионално и икономическо развитие. 
Екип на проекта: 
Инж.Несрин Донева-координатор,  
Инж.Мая Милова-експерт Комуникации,  
Е-мейл: arir.vr@gmail.com;  
Уеб: www.arir-vratsa.org 

Защита на правата върху интелектуална собственост:  
Близо 36 млн. фалшиви стоки са задържани по границите на ЕС през 2013 г. 

Митническите органи в ЕС са задържали почти 36 млн. артикула по подозрение в нарушаване на права върху интелектуална собст-
веност (ПИС) през 2013 г. според годишния доклад на Комисията относно дейността на митниците за прилагане на тези права. Въп-
реки че това е по-малко от предходни години, стойността на задържаните стоки все още е голяма — над 760 млн. евро. В доклада 
се съдържат и данни за вида, произхода и начина на транспортиране на фалшивите стоки, задържани по външните граници на ЕС.  
Алгирдас Шемета, комисар по въпросите на данъчното облагане, митническия съюз, статистиката, одита и борбата с измамите, 
заяви: „Европа печели от иновациите и творчеството. Защитата на правата върху интелектуална собственост е от значение не само 
за здравето и безопасността на европейските потребители, но и за растежа и създаването на работни места в ЕС. Данните в предс-
тавения днес доклад показват, че всички продукти са обект на фалшифициране и че митническите органи се справят добре със 
задачата да залавят фалшивите стоки.“ 
На челните места сред задържаните видове стоки са дрехите (12%) и лекарствата (10%). В 70 % от случаите на конфискация от 
страна на митниците през 2013 г. са задържани пощенски и куриерски пратки, като в 19 % от случаите пратките са съдържали лекар-
ства. В 90 % от случаите задържаните стоки са унищожени или е заведено дело за установяване на нарушение. Китай продължава 
да е основният източник на фалшиви стоки — 66% от всички задържани стоки са от Китай, а 13% са от Хонконг. Други държави обаче 
са били основни страни на произход за определени категории стоки, например Турция — за парфюми и козметични продукти, а Еги-
пет — за храни.                                                                                                                            (Продължава на следващата страница --->) 
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Заключителна конференция по проект PLUSTEX  
Заключителната конференция по проект PLUSTEX е в процес на подготовка. През последните месе-
ци партньорите усилено работят за подготовката на панелите на конферецията, която ще представи пред 
над 100 експерта в областта на текстила, представители на общини, областни администрации, браншови 
организации, специализирани лаборатории, водещи фирми, университети и центрове, постигнатите резулта-
ти при усвояването на политиките за отключване на умения в сектор Текстил. 
В три успоредни сесии ще се представят добрите практики, избрани по време на проведените 9 тематични 
семинара за селектиране на добри практики, предоставени от партньорите по шестте основни теми на проек-
та. Избраните практики, чрез междинна и финална оценка на приложимостта им, бяха предоставени за изгот-
вяне на планове за трансфер на добри практики  и избираеми за прилагане в съответните региони на парт-
ньорите. 
На заключителната конференция ще бъдат представени и осемте плана за трансфер на добри практики  от други региони, изготве-
ни за всяка страна-партньор по проекта и допринасящи за подобряване на политиките в сектор текстил, респективно подпомагане 
на растежа на регионално ниво, създаване на условия за внедряване на иновации и нови работни места, интелигентна специализа-
ция на регионите. Всичко това ще допринесе за подобряване на капацитета на администрациите, повишаване на конкурентоспособ-
ността на преприятията, скъсяване на пътя на иновациите и технологиите от науката до практиката. 
Запознаването на широк кръг заинтересовани лица с постиженията и положителния опит по отношение на реализиране на  техноло-
гични, иновационни и проекти в областта на регионалното развитие и пряко свързани със сектор Текстил и Облекло, е основа за 
понататъшни партньорства за надграждане на постигнатото и създаване на условия за устойчивост на резултатите.  
Поканените представители на Съвместния Технически Секретариат на Програма ИНТЕРРЕГ 4С от Лил, Франция,  ще очертаят въз-
можностите за устойчивост чрез разработване на нови проекти по програмата ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА. 
Заключителната конференция ще се състои на 9 октомври 2014г. в сградата на Европейския Център за Иновативен Текстил, гр. 
Туркоа, близо 
до Лил и ще се 
домакинства от 
водещия парт-
ньор по компо-
нент 3 – Обмен 
на опит за иден-
тифициране и 
анализ на доб-
ри практики на 
проекта - Лил-
Метропол. 
 
Както се подчертава в стратегията Европа 2020, защитата на правата върху интелектуална собственост е от основно значение за 
икономиката на ЕС и е важна движеща сила за по-нататъшния ѝ растеж в области като научни изследвания, новаторство и трудова 
заетост. Ефективното прилагане на правата върху интелектуална собственост е важно също така за защитата на здравето и безо-
пасността, тъй като някои фалшиви стоки (като хранителни стоки, козметични продукти и играчки за деца), произведени в нерегла-
ментирана среда, могат да представляват сериозна заплаха за гражданите. 
Митническите органи в ЕС играят важна роля за недопускането на територията на Съюза на стоки, за които се подозира, че са в 
нарушение на права върху интелектуалната собственост. От 2000 г. насам Комисията публикува годишни доклади за дейността на 
митниците по отношение на прилагането на тези права. Докладите, които се изготвят въз основа на данни, изпращани от национал-
ните митнически администрации на Комисията, са ценен принос към извършвания от митниците анализ на нарушенията на права 
върху интелектуалната собственост в ЕС и са от полза и за други служби на ЕС като Обсерваторията за нарушенията на правата на 
интелектуална собственост. 
През юни 2013 г. бе приет нов Регламент относно защитата на правата върху интелектуална собственост, осъществявана от митни-
ците (вж. MEMO/11/332 и MEMO/13/527). С него се укрепват правилата за защита на тези права от страна на митническите органи.  
На 10 декември 2012 г. Съветът на министрите на ЕС прие план за действие на Съюза в областта на митниците с цел борба с нару-
шенията на правата върху интелектуална собственост през периода 2013 – 2017 г. (вж. MEMO/12/967). Стратегическите цели на 
плана са: 
- ефективно прилагане и мониторинг на новото законодателство на ЕС относно защитата на правата върху интелектуална собстве-
ност от страна на митническите органи; 
- борба с търговията със стоки, нарушаващи права върху интелектуална собственост, по цялата международна верига на доставки; 
- противодействие на основните тенденции в търговията със стоки, нарушаващи права върху интелектуална собственост; 
- укрепване на сътрудничеството с Европейската обсерватория за нарушенията на правата на интелектуална собственост и с пра-
воприлагащите органи. 
Целият доклад: http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/index_en.htm  
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COSME: Европейската комисия и Европейският инвестиционен фонд подписват споразумение, което ще увеличи възмож-
ностите за финансиране на МСП 

В резултат на споразумение, което беподписано между Европейската комисия и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), малките и 
средните предприятия (МСП) в Европа скоро ще получат достъп до допълнително финансиране на обща стойност до 25 млрд. евро. 
Домакин на церемонията по подписването на споразумението ще бъде новият комисар по въпросите на промишлеността и предп-
риемачеството, г-н Фердинандо Нели Ферочи. 
Благодарение на сумата от 1,3 млрд. евро, предвидена в бюджета на Програмата за конкурентоспособност на предприятията и мал-
ките и средните предприятия (COSME) за финансирането на МСП, ще стане възможно през следващите седем години от финансо-
ви посредници да бъдат мобилизирани до 25 млрд. евро чрез ефекта на лоста. Споразумението подготвя почвата до края на 2014 г. 
да започне предоставянето на дялово и дългово финансиране за МСП по програмата COSME. След подписването на споразумени-
ето ЕИФ ще обяви през следващите седмици публична покана за изразяване на интерес, по която могат да кандидатстват финансо-
ви институции, отговарящи на условията (банки, гаранционни институции, фондове и др.). След обстойна надлежна процедура ЕИФ 
ще избере финансови посредници, които да предоставят новото финансиране на европейските МСП от всички сектори. 
Г-н Фердинандо Нели Ферочи, еврокомисар по въпросите на промишлеността и предприемачеството, заяви: Благодарение на прог-
рамата COSME европейските МСП скоро ще получат достъп до допълнително финансиране на обща стойност до 25 млрд. евро под 
формата както на гаранции по заеми, така и на дялово финансиране. Това е важна част от отговора на ЕС за преодоляване на доб-
ре известните трудности, с които се сблъскват МСП за получаване на достъп до кредитиране. Подписването днес на настоящото 
споразумение показва, че Европейската комисия е твърдо решена да подпомага МСП в Европейския съюз за процъфтяването им, 
тъй като те представляват гръбнакът на неговата икономика и на тях се дължат 85 % от всички нови работни места.  
Пиер Луиджи Джилиберт, главен изпълнителен директор на ЕИФ, заяви: Чрез програмата COSME ЕИФ ще бъде в състояние да 
подкрепи още повече МСП навсякъде в Европа през следващите 7 години. Въз основа на успехите на Програмата за конкурентоспо-
собност и иновации — предшественик на COSME, която даде възможност за финансирането на МСП с около 20 млрд. евро и допри-
несе за поддържането на повече от един милион работни места, ние се стремим към по-нататъшно подобряване на достъпа до 
финансиране за МСП и към принос за растежа и заетостта в Европа. 
До 21 млрд. евро гаранции за МСП 
COSME ще функционира посредством финансирането на гаранции за 
банките с цел да им се помогне да предоставят повече заеми и фи-
нансов лизинг на МСП. Въздействието е съществено, тъй като благо-
дарение на ефекта на лоста на програмата COSME всяко евро, ин-
вестирано в гаранция за заем, може да осигури до 30 евро за финан-
сиране на МСП. Тази гаранция ще помогне на много МСП, които без 
нея може да не получат финансиране поради липсата на достатъчно 
обезпечение. 
Очаква се до 330 000 МСП да получат заеми, обезпечени с гаранции 
по линия на COSME, като общата стойност на заемите достигне 21 
млрд. евро. Въз основа на опита от Програмата за конкурентоспособ-
ност и иновации (ПКИ), предхождаща COSME, се очаква 90 % от бе-
нефициентите да са предприятия с персонал до 10 души и да получат 
гарантиран заем в среден размер на около 65 хил. евро. Точно това е 
категорията МСП, които понастоящем се сблъскват с най-големи 
трудности във връзка с получаването на заем.  
4 млрд. евро за дялово финансиране, за да се помогне на МСП да се разрастват и да разширяват дейността си 
Част от бюджета на COSME ще бъде инвестиран също така във фондове, които предоставят рисков капитал за МСП в етап на раз-
растване и особено за тези от тях с трансгранична дейност. Управителите на фондовете ще действат на търговска основа, за да се 
гарантира, че инвестициите са насочени към МСП с най-голям потенциал за растеж. Очаква се около 500 дружества да получат 
дялово финансиране, като общият обем на инвестициите достигне 4 млрд. евро и се привлече допълнително финансиране чрез 
съвместни инвестиции от други публични и частни източници.  
Достъп до финансиране от Европейския съюз 
Интернет порталът „Достъп до финансиране“ предоставя лесно разбираема, пълна и актуална информация за това как предприема-
чите и МСП могат да получат достъп до финансиране в общ размер на повече от 100 млрд. евро по различни програми на Евро-
пейския съюз през следващите седем години. Порталът съдържа подробна информация как МСП могат да кандидатстват за финан-
сиране, подкрепено от ЕС, чрез някоя от приблизително 1 000 банки и други финансови институции. Порталът е достъпен на всички 
езици на ЕС и за всички държави — членки на ЕС, и държави — кандидатки за членство в Съюза. 
Контекст 
COSME е програма на ЕС за конкурентоспособност на предприятията и МСП, която е с период на изпълнение 2014—2020 г. и пла-
ниран бюджет от 2,3 млрд. евро, които благодарение на ефекта на лоста могат да осигурят до 25 млрд. евро за подкрепа на МСП в 
следните области: подобрен достъп до финансиране, достъп до пазари и насърчаване на предприемаческата култура. Програмата 
COSME се основава на успеха на Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации (ПКИ), която спомогна за мобилизира-
нето на повече от 16 млрд. евро заеми и 2,8 млрд. евро рисков капитал за над 328 000 МСП в Европа през периода 2007—2013 г.  
За повече информация  
Програма COSME  
IP/14/753 
Портал „Достъп до финансиране“ 
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Комисията обявява 100 милиона евро за „Бърз път към иновации“ и пет награди за иновации  
Европейската комисия представи новата пилотна инициатива „Бърз път към иновации“ (БПИ) с бюджет 100 милиона евро, както и 
пет награди за иновации по линия на програмата на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, чийто 
бюджет възлиза на 80 милиарда евро. БПИ ще подпомага европейската икономика, като предоставя безвъзмездни средства за ино-
виращите предприятия и организации, които са на прага да превърнат обещаващите си идеи в пазарни продукти. Материалните 
награди ще насърчат техническите нововъведения с голямо обществено значение. Инициативите са част от първата двугодишна 
работна програма по „Хоризонт 2020“ и са плод на стремежа да се подпомогнат иновациите в Европа. С днешното съобщение се 
потвърждава и бюджетът от 7 милиарда евро за 2015 г. за проекти по „Хоризонт 2020“ и се определят сроковете за подаването на 
заявления (MEMO/14/492).  
Европейският комисар по 
въпросите на научните 
изследвания и иновациите 
Мойра Гейгън-Куин заяви: 
Първите покани за предс-
тавяне на предложения по 
„Хоризонт 2020“ срещнаха 
огромен интерес и вече са 
подадени над 17 000 пред-
ложения. Впечатлена съм 
от значителния интерес на 
бизнеса, особено на малки-
те предприятия. Днес отк-
риваме поканите за 2015 г. 
и съм убедена, че и те ще 
привлекат много участници. 
С „Бърз път към иновации“ 
и с новите награди за ино-
вативни постижения евро-
пейските новатори ще имат 
още повече възможности и 
ще допринесат за по-конкурентна Европа, за развитието на икономиката и за създаването на работни места.  
По „Бърз път към иновации“ ще може да се кандидатства от януари 2015 г. Инициативата ще подпомага малки консорциуми от три 
до пет организации със значително участие на частния сектор, които са на прага да превърнат обещаващите си идеи в пазарни 
продукти. Тя е отворена за идеи във всички области на техниката и приложенията ѝ, както и за всяко юридическо лице, установено 
в ЕС или в асоциирана към „Хоризонт 2020“ държава. 
Началото на конкурсите за петте награди за иновации е предвидено за края на 2014 г. и началото на 2015 г. Общият бюджет на 
наградите за 2015 г. е 6 милиона евро, като те ще бъдат присъдени в три тематични научноизследователски направления: здравео-
пазване (награда за намаляване на използването на антибиотици; награда за скенер на хранителни продукти), околна среда 
(награда за намаляване на замърсяването на въздуха) и информационни и комуникационни технологии (награда за съвместно из-
ползване на радиочестотния спектър и награда за оптическо предаване). 
В приетата днес актуализирана работна програма се потвърждават първоначално оповестените през декември миналата година 
покани за представяне на предложения за 2015 г. и се определят сроковете (вж. IP/13/1232). Порталът за участници предоставя 
достъп до всички възможности за финансиране по линия на „Хоризонт 2020“. 
Първите покани за представяне на предложения по „Хоризонт 2020“ предизвикаха огромен интерес  
Първите покани за представяне на предложения по „Хоризонт 2020“, оповестени през декември, предизвикаха огромен интерес: до 
края на юни бяха подадени над 17 000 предложения, чиято обща стойност деветкратно надвишава наличното финансиране. Това е 
значително повече, отколкото при предишната — Седма рамкова програма (РП7), а и конкуренцията е по-голяма. Съществено се 
увеличават заявленията от частния сектор. По направленията „Водещи позиции в сектора“ и „Обществени предизвикателства“ те са 
44% от всички подадени заявления спрямо 30% при съответните области по РП7. Особено масово е участието на МСП — над 5500 
заявления в отговор на поканите по „Хоризонт 2020“ в направлението „Насърчаване на водещи позиции при базовите и промишле-
ните технологии“ и близо 2700 заявления за финансиране по новия Инструмент за МСП с бюджет 3 милиарда евро. 
Контекст 
„Хоризонт 2020“ е най-голямата рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации, като 7-годишният ѝ бюджет е на стой-
ност почти 80 милиарда евро. По-голямата част от финансирането за научни изследвания в ЕС се предоставя въз основа на покани 
за представяне на проекти на състезателна основа. От бюджета за „Хоризонт 2020“ обаче се финансират и Съвместният изследова-
телски център — научноизследователската служба на Европейската комисия, Европейският институт за иновации и технологии, 
както и научноизследователската дейност по Договора за Евратом. Отделни покани се публикуват и по линия на определени парт-
ньорства с бизнеса и държавите членки (вж. IP/13/668 и IP/14/796). През 2015 г. общият бюджет на ЕС за научни изследвания 
(включително посоченото по-горе финансиране и административните разходи) ще възлезе на около 9,9 милиарда евро.  
За повече информация: 
MEMO/13/1085: „Хоризонт 2020“ — новата програма на ЕС за научни изследвания и иновации 
Уебсайт на програма „Хоризонт 2020“ 
Портал за участници 
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Още една година на рекорди за програма „Еразъм“ 
Последните данни за програма „Еразъм“, публикувани днес от Европейската комисия, показват, че почти 270 000 студенти — нов 
рекорд — са се възползвали от стипендиите на ЕС за образование или стаж в чужбина през 2012 — 2013 г. Въпреки че обучението 
в друг университет продължава да е най-популярният избор в рамките на програмата, всеки пети студент (55 000) е избрал да про-
веде стаж в предприятие. Трите най-популярни дестинации за студентите по „Еразъм“ през 2012 — 2013 г. са били Испания, Герма-
ния и Франция. Най-много студенти като дял от общия брой студенти в съответната страна са изпратили Люксембург, Лихтенщайн, 
Финландия, Латвия и Испания.  
„В продължение на 27 години „Еразъм“ дава възможност на студентите да прека-
рат известно време в чужбина, за да разширят своя хоризонт и да подобрят сво-
ите умения. Последните данни показват, че програмата е по-популярна от всяко-
га. Освен че допринася за създаването на чувство за принадлежност към евро-
пейското семейство, „Еразъм“ помага на студентите да придобият умения, с 
които да подобрят своите възможности за намиране на работа и своите профе-
сионални перспективи. Нашата нова програма „Еразъм+“ ще позволи на още 
повече млади хора да учат, да работят или да се занимават с доброволческа 
дейност в чужбина през следващите седем години“, каза Андрула Василиу, евро-
пейски комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и 
младежта. 
Данните показват, че средният размер на стипендията по „Еразъм“, която покри-
ва част от разходите за живот и пътуване в чужбина, е бил 272 евро на месец — 
увеличение с 9% спрямо предходната година (250 евро). В някои страни стипен-
дията се допълва със средства от национални, регионални или институционални 
източници. 
„Еразъм“ не е само програма за обмен на студенти — през 2012 —
 2013 г. над 52 600 души академичен и административен персонал са 
получили финансиране по програмата, за да преподават или да се обу-
чават в чужбина. Придобитият опит е от полза не само за отделните 
служители, но и за качеството на преподаването и ученето в техните 
институции у дома. Около 500 служители от предприятия — увеличение 
с повече от 20% спрямо предходната година — също са получили подк-
репа по „Еразъм“, за да преподават във висши учебни заведения в чуж-
бина. Това показва нарастващия интерес към съобразяване на образо-
ванието и обучението с нуждите на пазара на труда. 
През следващите седем години (2014 — 2020 г.) 4 милиона души, вклю-
чително 2 милиона студенти и 300 000 служители, ще получат финансо-
ва помощ по новата програма „Еразъм+“. Ще бъдат финансирани и 135 000 обме-
на на студенти и персонал между Европа и страни партньори по света. Разшире-
ната програма, която включва „Еразъм“ и други подобни схеми за мобилност за 
различни групи хора, включително чираци и доброволци, е с по-силен акцент вър-
ху езиковата подкрепа и с по-гъвкави правила относно финансовата помощ. Също 
така ще се предоставя допълнителна подкрепа за хора със специални потребнос-
ти, за хора в неравностойно положение и за хора, живеещи в отдалечени райони.  
Контекст 
В своята стратегия за модернизиране на висшето образование (IP/11/1043) Коми-
сията подчертава необходимостта от предоставяне на повече възможности на 
студентите за придобиване на умения чрез обучение или стаж в чужбина. Целта 
на ЕС е общата студентска мобилност да достигне най-малко 20% до края на де-
сетилетието. В момента около 10% от студентите в Съюза учат или провеждат 
стаж в чужбина с помощта на програма „Еразъм“ или средства от други публични 
или частни източници. Около 5% получават стипендия по „Еразъм“. 
Преди „Еразъм“ бе част от Програмата за учене през целия живот (2007 —
 2013 г.). В нея участваха 33 страни: страните от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Нор-
вегия, Швейцария и Турция.  
През януари 2014 г. бе дадено началото на новата програма в областта на образованието, обучението, младежта и спорта 
„Еразъм+“. Нейният бюджет за периода 2014 — 2020 г. е почти 15 млрд. евро, което е с 40% повече в сравнение с предходния пери-
од.  
За повече информация 
Данни за програма „Еразъм“ ; Програма „Еразъм+“ ; 
Приложение 1: „Еразъм“ през 2012 – 2013 г. — Брой на изпратените в чужбина студенти по държави 
Приложение 2: „Еразъм“ през 2012 — 2013 г. — Студентска мобилност: изпращащи и приемащи страни 
Приложение 3: „Еразъм“ през 2012 – 2013 г. — 100-те висши учебни заведения, приели най-много студенти по програма „Еразъм“ 
Приложение 4: „Еразъм“ през 2012 – 2013 г. — 100-те висши учебни заведения, изпратили най-много студенти по програма „Еразъм“ 
Приложение 5: Известни бивши студенти по програма „Еразъм“ — вдъхновяващи кариери 
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Европейската комисия предлага по-амбициозна, но постижима цел за икономии на енергия за 2030 г. 
Нови възможности пред европейските предприятия, приемливи сметки за енергопотребление за потребителите, повишена енергий-
на сигурност чрез значително намаляване на вноса на природен газ и положително въздействие върху околната среда: това са ня-
кои от очакваните ползи от целта за енергийна ефективност за 2030 г., представена днес в съобщение на Европейската комисия. 
Предложената цел от 30 % се основава на вече съществуващи постижения: новите сгради консумират половината от енергията, 
която им е била необходима през 80-те години, а промишлеността потребява с 19 % по-малко енергия отколкото през 2001 г.  
Предложената цел надхвърля изискваните 25 % икономии на енергия, за да се постигне 40 % намаление на емисиите на CO2 до 
2030 г. В същото време рамката за енергийна ефективност, представена днес, цели установяването на правилен баланс между 
ползите и разходите. 
Заместник-председателят на Европейската комисия, отговарящ за енергетиката, Гюнтер Х. Йотингер заяви:  
„Нашето предложение представлява основата, която ще позволи на ЕС да постигне по приемлив начин по-висока сигурност на дос-
тавките, увеличено новаторство и по-голяма устойчивост. То е амбициозно и в същото време реалистично. Стратегията за енергий-
на ефективност ще допълни рамката относно енергетиката и климата до 2030 г., представена през януари 2014 г. Ние искаме да 
дадем правилен сигнал на пазара и да насърчим по-нататъшни инвестиции в енергоспестяващи технологии в полза на предприяти-
ята, потребителите и околната среда.“ 
В днешното съобщение относно енергийната 
ефективност и нейния принос към енергийната 
сигурност и рамката до 2030 г. се прави и преглед 
на напредъка към постигане на целта на Евро-
пейския съюз за 20 % енергийна ефективност до 
2020 г. Понастоящем се прогнозира, че ЕС ще 
постигне 18—19 % икономии на енергия през 
2020 г.; договорената цел от 20 % може все пак да 
бъде постигната, ако всички държави от ЕС при-
ложат изцяло вече одобреното законодателство. 
Комисията не възнамерява да предложи нови 
мерки, но призовава държавите членки да увели-
чат усилията си, за да се гарантира колективно 
изпълнение на целта за 2020 г. 
Ползите от настоящите политики за енергийна 
ефективност 
Сред доказаните предимства за предприятията и 
потребителите са например: 
Енергоемкостта на промишлеността на ЕС е намаляла с почти 19 % между 2001 и 2011 г.  
Чрез по-ефективни уреди като хладилници и перални машини се очаква потребителите да спестяват по 100 млрд. евро годишно — 
около 465 евро на домакинство — от сметките си за енергопотребление до 2020 г.  
Новите сгради днес консумират половината енергия, от онази, която им е била необходима през 80-те години.  
Дългосрочни ползи 
В съобщението се разглеждат също така положителните въздействия на енергийната ефективност върху живота на европейските 
граждани през следващите шестнадесет години: 
За всеки допълнителен 1 процент икономии на енергия вносът на газ в ЕС се очаква да спадне с 2,6 %, като по този начин се нама-
ли зависимостта ни от външни доставчици. 
Освен намаляването на сметките за енергопотребление повече енергийно ефективни сгради ще предоставят допълнителни ползи 
за хората, които живеят и работят в тях. Например едни по-добри прозорци могат да осигурят по-добро качество на въздуха и защи-
та от външен шум. 
Политиките за енергийна ефективност ще създадат нови възможности пред европейските предприятия, като строителни фирми и 
производители на оборудване. В съответствие с това са създадени нови работни места на местно равнище. 
Какво предстои? 
Както се обявява в съобщението, Европейската комисия ще направи преглед на напредъка по отношение на енергийната ефектив-
ност през 2017 г. Тя ще проучи въпроса дали следва да се използват допълнителни показатели, за да се изрази и следи напредъкът 
към постигането на целта за енергийна ефективност. Това могат да бъдат показатели, като например енергоемкостта, с които по-
добре се вземат предвид съответните промени и прогнози за БВП и ръста на населението. 
Контекст  
Директивата за енергийната ефективност (2012/27/ЕС) въвежда задължителни мерки, с които да се гарантира постигането на целта 
за увеличаване на енергийната ефективност с 20 % до 2020 г. Тази цел е част от по-общите цели на ЕС в областта на енергетиката 
и климата до 2020 г., включително намаляване на емисиите на парникови газове с 20 % и постигане на дял на възобновяемите 
енергийни източници в енергийния микс на ЕС в размер на 20 %. 
За момента само Дания, Италия, Кипър, Малта и Швеция са декларирали пълното транспониране на Директивата за енергийна 
ефективност в своето национално законодателство. Крайният срок за това беше 5 юни. 
За повече информация:  
MEMO/14/494 
Съобщението за енергийната ефективност на уебсайта на Генерална дирекция „Енергетика“ на Комисията  
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Първите 1 млрд. евро за проекти на публично-частни партньорства с ЕС ще подкрепят иновациите 
През юли партньорства в областта на научните изследвания между ЕС, частния сектор и държавите членки представиха първите си 
покани за привличане на проекти и партньори по програмата на ЕС за научноизследователска дейност и иновации „Хоризонт 2020“, 
чийто бюджет е 80 млрд. евро. Мобилизираните в рамките на първия кръг на финансиране 1,13 млрд. евро обществени средства, 
които ще бъдат допълнени с подобна сума от частните партньори, ще бъдат насочени към проекти за подобряване качеството на 
живота и постигане на по-конкурентоспособна европейска промишленост на световния пазар. Темите включват нови методи за ле-
чение на диабет и очни заболявания, както и въвеждане на десетки задвижвани с водород пътни превозни средства и станции за 
зареждане (вж. MEMO/14/468). 
Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу заяви: 
„За да се справим с огромните предизвикателства пред нас ни е нужно 
обединение на най-блестящите умове от академичните среди, бизнеса, 
включително МСП, научно-изследователските институти и другите орга-
низации. Публично-частните партньорства са всъщност това — обединя-
ване на силите за постигане на по-качествен живот за европейските 
граждани, създаване на работни места и повишаване на конкурентоспо-
собността ни. С първите покани към частния сектор с бюджет от 
1,1 млрд. евро, които са част от седемгодишен пакет за насърчаване на 
растежа и създаването на работни места с бюджет от над 22 млрд. евро, 
те са плод на стремежа ни да съсредоточим въздействието на бюджета 
на ЕС върху възстановяването. Техните резултати ще продължават да 
надхвърлят самостоятелния потенциал не само на отделните държави 
или дружества, а дори на ЕС.“ 
Отправянето на първите покани бе направено почти една година след като Европейската комисия представи Пакета за инвестиции 
в иновации — набор от предложения за създаването на седем публично-частни партньорства и три партньорства в рамките на пуб-
личния сектор (вж. IP/13/668). С бюджет от над 22 млрд. евро тяхната сфера на дейност ще бъдат ключови области като лекарства, 
транспорт, електроника и биоикономика. Предложенията бяха приети от Европейския парламент (вж. STATEMENT/14/128) и от Съ-
вета на ЕС (вж. STATEMENT/14/149). 
От името на седемте партньорства най-висшите кадри на участващите частни партньори споделиха: „Съвместните предприятия 
доказаха, че моделът на публично-частното партньорство работи. Те вече постигнаха резултати, които допринасят за подобряване 
качеството на живот и за конкурентоспособността на Европа. Горди сме да участваме в тези нови партньорства по „Хоризонт 2020“ 
и се радваме, че стартират само една година след предлагането им от Комисията. Време е да се заловим за работа и да постигнем 
още резултати, които да допринесат за растежа, заетостта и по-доброто качество на живот.“ 
На днешното встъпително мероприятие в Брюксел частните партньори бяха представени от: Roch Doliveux, главен изпълнителен 
директор на UCB, Henri Winand, главен изпълнителен директор на Intelligent Energy, Jean-Paul Herteman, председател и главен из-
пълнителен директор на Safran Group, Peder Holk Nielsen, главен изпълнителен директор на Novozymes, Jean-Marc Chery, главен 
оперативен директор на STMicroelectronics, Jochen Eickholt, главен изпълнителен директор на отдел „Железопътни системи“ на Sie-
mens AG, сектор „Инфраструктура и градове“, както и Massimo Garbini, главен изпълнителен директор на ENAV. 
Контекст 
Седемте публично-частни партньорства, чието начало бе поставено днес, общо представляват капиталовложение от 19,5 млрд. 
евро в научните изследвания и иновациите за следващите седем години, като вноската на ЕС от 7,3 млрд. евро ще привлече 
12,2 млрд. евро инвестиции от частния сектор и държавите членки. Заедно с други четири публично-частни партньорства с държа-
вите членки те образуват т.нар. Инвестиционен пакет в областта на иновациите, който представлява инвестиция от над 22 млрд. 
евро за бъдещето на Европа. 
Тези партньорства са в редица ключови области: 
Иновативни лекарства 2: за разработване на следващо поколение ваксини, лекарства и методи за лечение, напр. нови антибиотици 
(уебсайт | информационна брошура); 
Горивни клетки и водород 2: за ускорено въвеждане на пазара на незамърсяващи и ефикасни технологии в енергетиката и транс-
порта (уебсайт | информационна брошура); 
Чисто небе 2: за разработване на по-малко замърсяващи и по-безшумни самолети, при които емисиите на CO2 са значително нама-
лени (уебсайт| информационна брошура); 
Биотехнологични производства: за използване на възобновяемите природни ресурси и иновативни технологии за осигуряването на 
продукти за ежедневието с по-малко въздействие върху околната среда (уебсайт | информационна брошура); 
Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа: увеличаване на производствения капацитет на ЕС в областта на 
електрониката (уебсайт | информационна брошура); 
Shift2Rail: усъвършенстване на влаковете и железопътната инфраструктура за драстично намаляване на разходите и повишаване 
на капацитета, надеждността и точността (уебсайт | информационна брошура); 
SESAR 2020: разработване на ново поколение на Европейската система за управление на въздушното движение, с което ще се 
повиши ефективността на въздушния транспорт (уебсайт | информационна брошура). 
Публикуваните от тези партньорства покани за конкурентни проекти са отворени за участие от страна на предприятията, МСП, уни-
верситетите, научноизследователските организации и други. Партньорска проверка ще определи най-добрите проекти, които ще 
бъдат финансирани. 
За повече информация: MEMO/14/468 ; Уебсайт на „Хоризонт 2020“ ;  
Портал за участници 
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Околна среда/промишлена политика: Работа и живот в по-добри сгради  
Комисията прие нови предложения, които имат за цел намаляване на въздействието на новите и обновените сгради върху околната 
среда чрез повишаване на ресурсната ефективност и подобряване на наличната информация за екологосъобразността на сградите. 
Очаква се те да донесат ползи за: 
околната среда — почти половината от крайното потребление на енергия и от добиваните материали и около една трета от потреб-
лението на вода в ЕС са свързани със строителството и използването на сгради; 
строителния сектор — европейският строителен сектор създава почти 10% от БВП и осигурява работа на 20 млн. души;  
обитателите на сгради — устойчивите сгради са по-евтини за експлоатация и поддръжка и оказват положително въздействие върху 
своите обитатели по отношение на здравето и благополучието. 
Заместник-председателят на Европейската комисия Мишел Барние, изпълняващ длъжността комисар по въпросите на промишле-
ността и предприемачеството, заяви: „Строителният сектор трябва да гледа на днешните предложения като на възможност за ино-
вации и за привличане на нови таланти. Новите технологии предлагат голям потенциал не само за новите жилища, но и за обновя-
ването на милиони съществуващи сгради с цел постигане на висока енергийна ефективност. Нека не пропускаме тази възможност“. 
Европейският комисар по въпросите на околната среда Янез Поточник заяви: „Говорим много за енергийната ефективност на сгра-
дите, но трябва да обръщаме внимание и на по-общата картина. По-добрата информация за обществеността относно екологосъоб-
разността на сградите е сигурен начин за подобряване на техните цялостни характеристики. Това е добре за околната среда, добре 
е за здравето на хората, както и за техните портфейли“. 
Когато се строят, използват или разрушават сгради, това често оказва значително въздействие върху околната среда. Въпреки че 
през последните години в ЕС бяха постигнати забележителни подобрения в областта на енергийната ефективност, има много малко 
налична информация за цялостната екологосъобразност на сградите. Проучвания показват, че 79% от домакинствата в Европа ис-
кат да имат възможност да вземат предвид екологичните аспекти, когато наемат или купуват недвижим имот. Въпреки това по-
малко от 1% от сградите в Европа са оценени в това отношение. 
Благодарение на днешните предложения архитектите, производителите на строителни продукти, строителите и всички, които искат 
да наемат или купят сграда, ще имат достъп до по-добра информация за аспектите, свързани с околната среда и здравето. Въз-
действията върху околната среда на различните варианти при проектиране, строителство, използване и разрушаване ще могат да 
се сравняват по-лесно, което от своя страна ще доведе до увеличаване на стимулите за строителство на устойчиви сгради в ЕС.  
Комисията ще разработи заедно със заинтересованите лица и националните органи рамка с ограничен брой показатели за оценка 
на екологосъобразността на сградите. Целта е да се осигури инструмент, който да се използва в цяла Европа както от частните 
лица, така и от публичните органи. Според резултатите от обществена консултация през миналата година подобна рамка ще бъде 
важна стъпка за увеличаване на търсенето и предлагането на по-екологосъобразни сгради. 
Ще бъдат предприети и мерки за пряко подобряване на екологосъобразността на сградите. С новите предложения ще се улесни 
рециклирането на отпадъци от строителство и разрушаване и повторната им употреба при строеж или обновяване на сгради. По 
този начин по-малко отпадъци ще се озовават в депата за отпадъци и ще са необходими по-малко използвани за пръв път материа-
ли. 
С инициативите и със съобщенията за отпадъците и кръговата икономика, екологичните работни места и екологичния план за дейс-
твие за МСП, които Комисията също публикува днес, се обновява програмата за ресурсна ефективност за идните години. 
Следващи стъпки 
Първият набор от показатели следва да бъдат готови до две — три години. След това ще се събира информация и това постепенно 
ще започне да оказва въздействие по отношение на строежа и обновяването на сгради. Комисията също така ще стимулира пазара 
за рециклиране на отпадъци от строителство и разрушаване на сгради чрез по-голяма подкрепа за научноизследователски и демон-
страционни проекти и чрез по-тясно сътрудничество със страните от ЕС с цел повишаване на икономическата привлекателност на 
рециклирането.  
Допълнителна информация: http://ec.europa.eu/environment/eussd/buildings.htm 
http://ec.europa.eu/enterprise/magazine/articles/sustainable-industry-innovation/article_11121_en.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.  


