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ЕС финансира ключови инфраструктурни проекти за енергетиката на България
Държавите членки на Европейски съюз се договориха да отпуснат 647 милиона евро в подкрепа на ключови приоритетни инфраструктурни проекти в областта на енергетиката. Основната част от средствата се предоставят за проекти в газовия сектор и за пренос
на електроенергия в региона на Балтийско море и в Източна и Югоизточна Европа.
Сред одобрените проекти са и 5 обекта в България за над 4 милиона евро. Европейските средства ще финансират проектни проучвания за изграждането на интерконекторна газова връзка между България и Турция, за построяването на ВЕЦ "Яденица", както и на
далекопроводни връзки от ТЕЦ "Марица Изток" към различни части на страната.
Европейско финансиране, отпуснато на Гърция, предвижда и строителството на връзка от ТЕЦ "Марица Изток" към гръцката електропреносна мрежа.
Финансираните 34 проекта са избрани от общо 248 в цяла Европа, определени като приоритетни от страните-члеки и Европейската
комисия. Списъкът с тях беше публикуван през октомври 2013 г.
Финансирането се осигурява по програма на ЕС, наречена „Механизъм за свързване на Европа“
Български проект спечели Европейска награда за насърчаване на предприемачеството
Проектът „Брандико“ на Министерството на икономиката и енергетиката спечели наградата в категория "Инвестиции в предприемачески умения" на 8-мото годишно издание на конкурса "Европейски награди за насърчаване на предприемачеството". Церемонията
по обявяване на победителите се състоя на 2 октомври вечерта в Неапол, Италия в рамките на Европейската седмица на малките и
средни предприятия.
Голямата награда на журито спечели
проект от Унгария, който насърчава млади майки, които нямат възможност да се
върнат на работа след майчинство, да
започват свои бизнес.
Българският проект „Брандико“ обучава
ученици от средните училища как да изградят своя марка и да я регистрират като
марка на Общността. Учениците създават
тренировъчни дружества и получават
насоки за това как управляват своя търговска марка, как да е пласират на пазара
и да я използват за увеличаване на продажбите. Научават също колко е важна
защитата на интелектуалната собственост. Програмата „Брандико“ са завършили над 1700 ученици
Снимки от церемонията: https://www.facebook.com/European.Enterprise.Promotion.Awards
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Лицата на новата Европейска комисия
На 22 октомври Европейският парламент одобри състава на новата Комисия начело с Жан-Клод Юнкер след дебат на работната
програма за следващите пет години. Общо 423 депутати гласуваха за, 209 бяха против, а 67 се въздържаха. Гласуването даде край
на дълъг процес, в рамките на който депутатите организираха изслушвания на всички кандидати за комисари, за да преценят дали
те имат подходящите качества. Новата Комисия започва своя петгодишен мандат на 1 ноември.
„Вие сте първият Европейски парламент, който има възможността да избере председател на Европейската комисия“, заяви ЖанКлод Юнкер по време на дебата с лидерите на парламентарните групи преди гласуването на неговата кандидатура. Членовете на
ЕП аплодираха много от целите и приоритетите на Жан-Клод Юнкер.
В пленарната зала Юнкер представи програмата си за реформи и намеренията си да работи за социална пазарна икономика, които
предвиждат отпускането 300 милиарда евро за мерки за насърчаване на растежа, заетостта и конкурентоспособността. Той
съобщи и идеите си за това как процесът на взимане на решения от Тройката (ЕК, ЕЦБ, МВФ) да стане по-демократичен и
как да се увеличи гъвкавостта в Пакта за стабилност и растеж
и подчерта намеренията си за създаване на европейска енергиен съюз.
Във връзка с отношенията между ЕК и ЕП и възстановяването
на доверието на гражданите в европейските институции, Юнкер заяви: „Нека да видим какво можем да постигнем на практика и нека не занимаваме нашите граждани с междуинституционални спорове. Нека се противопоставим на обвиненията
към Брюксел за всичко, което не се развива според очакванията. Ако кажете „да“ в Брюксел, не казвайте „не“ другаде. Трябва да играем като отбор, така както го изисква и принципът за
вземане на решения на Общността.“ „Не трябва да европеизираме всеки малък проблем в ЕС, а трябва да се съсредоточим
върху най-сериозните проблеми“, допълни той.
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PLUSTEX събра политици, експерти, мениджъри и партньори на финална конференция
На 9 октомври в Европейския център за иновативен текстил CETI –Туркоа, Франция се проведе Финалната конференция на проект PLUSTEX - Усвояване на политики за отключване на умения в сектор Текстил, с водещ партньор Община Прато, Италия и осем партньора от Великобритания, Франция, Португалия,
Полша, Унгария, България и Литва.
На конференцията бяха поканени съветник Даниела Токафонди – съветник по икономическите въпроси на
Община Прато, председателят на ЕУРАТЕКС - г-н Франческо Марчи, г-н Хулио Кардосо, специалист по технически текстил и иновации в Главна Дирекция Индустрия и изследвания на ЕК, г-н Алекс Мурильо от Асоциацията на текстилните общества в Европа.
Конференцията бе открита с приветствие от страна на г-н Гийом Делбар, вицепрезидент,
отговарящ за иновациите, изследванията и университетите в Лил Метропол и г-жа Токафонди,
от името на водещия партньор - Община Прато, Италия, направи обзор на значението на проект PLUSTEX на ниво регионални политики.
По време на събитието се проведе кръгла маса с представители на европейски текстилни
организации, клъстери, регионални партньори и национални и международни текстилни организации на тема: “Текстилът в Европа - предизвикателства и възможности за политики“. В
отворената дискусия, след анонс от страна на участниците, се включиха участници в конференцията и се обсъдиха главните проблеми за напредък в сферата на текстила и какви са
предимствата и възможностите за разрешаването им. Особено важно място се отдели на
квалификацията и подобряване, и актуализиране на уменията на човешкия ресурс, както запазване на традициите и ноу-хау, като стимулирането на разкриване на нови работни места и
въвеждане на иновации са от решаващо значение в момента.
От името на Съвместния технически секретариат на Програма ИНТЕРРЕГ 4С със седалище в
Лил, г-н Джейсън Мартинез направи представяне на програмата, която заменя през следващия програмен период настоящата, а именно Програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА. На присъстващите беше отправена покана да се включат в информационната среща за създаване на мрежи, обсъждане на проектни идеи и формиране на партньорства за предстоящия първи конкурс
по програмата, която ще се състои на 2 и 3 декември 2014г. в Болоня, Италия.
Втора кръгла маса на тема: „Заинтересовани страни за иновативен текстил- нови перспективи
за сектор текстил и облекло, включваше участие на г-н Паскал Денизар, директор на Европейския Център за иновативен текстил (CETI) - Туркоа, Франция; г-н Солитарио Нести, директор на ОТIR2020 - технологии на бъдещето в текстила - клъстер от Прато, Италия; г-н Стефан
Верин, международен директор на UPTEX и г-жа Марта Катарино, SPINPARK, бизнес инкубатор в Гимарайш, Португалия.
Сесията завърши с представяне на видео за Добрите практики от проекта, които са избрани за
трансфер в други региони на Европа.
В следобедната сесия се проведоха три паралелни тематични семинара:
Семинар 1: Създаване на нови работни места в сектор Текстил;
Семинар 2: Укрепване на съществуващите МСП в сектора
Семинар 3: Разработване на нови перспективи в сектор текстил и облекло.
На всеки един от семинарите присъстваха експерти и представители на партньорите в зависимост от избраните Добри практики за трансфер. На самите семинари се представиха всички
добри практики, които са
обект на трансфер в други
европейски региони.
В обобщение на работата
по тематични семинари се
направи изводът, че Плановете за изпълнение на
трасфер на Добри практики от един регион на Европа в друг, са важна стъпка за укрепване на сектора, както и на
партньорствата, като те ще допринесат за подсилване на връзката между науката и практиката и за насърчаване на иновациите в сектора. Работата по укрепване на иновационната екосистема в сектор текстил и облекло, може да продължи в рамките на
Програмите INTERREG EUROPE, HORIZON 2020, ERASMUS,
както регионални, национални и местни програми.
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ЕС набира скорост за 2030 г. с нови намаления на емисии
Европейската комисия, подпомогната от Европейската агенция за околната среда, публикува своя годишен доклад за напредъка,
постигнат в областта на действията по климата. Според последните оценки през 2013 г. емисиите на парникови газове на ЕС са
намалели с 1,8 % спрямо 2012 г. и са достигнали най-ниските си равнища от 1990 г. насам. Това показва, че ЕС не само е на път да
постигне целта си за 2020 г., но може и да я надмине.
В доклада за напредъка също така за пръв път се предоставят данни за използването на фискалните приходи от тръжната продажба на квоти в рамките на Схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС). През 2013 г. този нов източник на приходи за страните
членки е възлизал на 3,6 млрд. евро. Около 3 млрд. евро от тази сума ще бъдат използвани за цели, свързани с климата и енергетиката — значително повече от препоръчваното в Директивата за СТЕ на ЕС равнище от 50 %.
Европейският комисар по действията в областта на климата Кони Хедегор заяви: „Постигнатото по отношение на целите в областта
на климата за 2020 г. показва, че Европа е готова да действа по-активно. И което е още по-добре, то показва, че ЕС реализира значителни намаления на емисиите. Значи политиките работят. Така миналата седмица лидерите на ЕС решиха да си поставят още
по-амбициозна цел за намаление с поне 40 % до 2030 г. Това ще изисква значителни инвестиции. Затова е окуражаващо, че страните членки са решили да използват по-голямата част от своите настоящи приходи от СТЕ на ЕС за инвестиции в областта на климата
и енергетиката и да продължат прехода към нисковъглеродна икономика“.
С тези приходи се допълват средствата от програмата на ЕС NER 300, от която се предоставят 2,1 млрд. евро в подкрепа на 39
мащабни демонстрационни проекта за нисковъглеродни технологии в Европа.
Контекст
Докладът за напредъка по отношение на целите на Протокола от Киото и „Европа 2020“ представлява годишен доклад на Комисията, предназначен за Европейския парламент и Съвета. Той се основава на данните, предоставени от страните членки по силата на
Регламента относно механизма за мониторинг. В доклада се дава информация за напредъка на Европейския съюз и страните членки по отношение на постигането на целите във връзка с емисиите на парникови газове. Понижаването на емисиите с 1,8 % през
2013 г. спрямо 2012 г. означава, че емисиите на ЕС са намалели общо с около 19 % спрямо равнищата през 1990 г.1
От 2013 г. продажбата на търг е основен метод за разпределяне на квоти в рамките на СТЕ на ЕС. Страните членки получават приходите от търговете. Според Директивата за СТЕ на ЕС поне половината приходи от тръжната продажба на квоти трябва да се използват за борба с изменението на климата в ЕС или в страни извън Съюза.
Повечето държави насочват тези инвестиции в области като енергийна ефективност, възобновяеми източници на енергия и устойчив транспорт. Например Франция, Чешката република и Литва използват всички свои приходи от тръжната продажба на квоти в
проекти за подобряване на енергийната ефективност на сгради. България, Португалия и Испания използват по-голямата част от
своите приходи за развитие на използването на възобновяеми енергийни източници. По-голямата част от приходите на Полша,
предвидени за действия във връзка с изменението на климата, се използват за подпомагане на енергийната ефективност и на използването на възобновяеми енергийни източници. В Германия повечето приходи се насочват към специален фонд за климата и
енергетиката, от който се подкрепят широк кръг проекти, включително в областта на научните изследвания и устойчивия транспорт.
Обединеното кралство обръща особено внимание на енергийната ефективност, възобновяемите източници на енергия, научните
изследвания и финансовата помощ за домакинствата с ниски доходи във връзка с разходите за енергия. Докладваните суми представляват само една част от всички средства за климата и енергетика, предвидени в бюджетите на държавите членки.
За повече информация вж. http://ec.europa.eu/clima/policies/g-gas/index_en.htm
Европейска агенция за околната среда: http://www.eea.europa.eu/media/newsreleases/policies-put-the-eu-on
2015 Европейска година на развитието - „Нашият свят, нашето достойнство, нашето бъдеще”
Защо 2015 е Европейска година на развитието ?
2015 година е специална година тъй като Целите за Развитие на Хилядолетието достигат своя
край и отстъпват място на новата рамка за 2015 година. Като първата по рода си Европейска
Година, занимаваща се с „външната дейност“ на ЕС, Европейската Година на Развитието 2015
(ЕYD2015) ще осигури несравнимата възможност да се обвърже с гражданите, да покаже отдадеността на ЕС към премахването на бедността в световен мащаб.
Мотото на ЕYD2015 е „Нашият свят, нашето достойнство, нашето бъдеще.“
Ключови послания:
1. Европейският съюз е глобален фактор, който се занимава с ежедневните предизвикателства.
2. Във един силно взаимнозависим свят, развитието на сътрудничеството в Европейския Съюз
облагодетелства както хората в рамките на Съюза, така и в нашите партньорски страни.
3. Мислете глобално, действайте локално. Дори един човек може да промени света.
Цели на Европейска Година на Развитието (ЕYD2015)
1. Да информира гражданите на Съюза за развитието на партньорството между
страните членки, да подчертае резултатите, които Съюзът, действайки заедно със своите членове е постигнал в глобален мащаб и
ще продължи да постига в съответствие със работната програма за 2015 година.
2. Да насърчава директното участие, взискателното мислене и активния интерес на граждани на Съюза и акционери в развитието на
партньорство, включително във сферата на формирането на политиката и реализацията.3. Да повиши осведомеността относно
ползите от развитието на партньорство не само за длъжностните лица, които участват в развитието му, но и за Европейските граждани, и да постигне по-широко разбиране на свързаността на политиката за развитие, както и да насърчи сред гражданите в Европа
и развиващите се страни чувство на взаимна отговорност, солидарност и възможност в един променящ се и силно взаимнозависим
свят.
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Заетост: по линия на „Прогрес“ са предоставени заеми на стойност 182 млн. евро на над 20 000 предприемачи за създаване
и разрастване на предприятия
Над 20 000 предприемачи вече са получили заеми и гаранции на обща стойност 182 млн. евро в рамките на Европейския механизъм за микрофинансиране „Прогрес“, сочат данни от най-новия доклад на Европейската комисия за прилагането на този финансов
инструмент. Според доклада „Прогрес“ е допринесъл значително за създаването на работни места, като е дал възможност за получаване на кредит на безработни или неактивни лица, които са имали трудности да получат заеми от финансови институции. Новият
финансов инструмент за микрофинансиране, който трябва да влезе в действие през втората половина на 2014 г. в рамките на Европейската програма за заетост и социални иновации (EaSI), ще се основава на този опит.
Европейският комисар по заетостта, социалните въпроси и приобщаването Ласло Андор заяви: „Като помага на хората да станат
предприемачи, Европейският механизъм за микрофинансиране „Прогрес“ се превръща в ефективен инструмент за подкрепа на
усилията на представители на групи в неравностойно положение да се върнат на работа и да се интегрират в обществото. Събирането на средствата, нужни за създаването на ново предприятие може да затрудни безработни, млади хора и хора от малцинствата,
но малки заеми, като предоставяните от „Прогрес“, могат да се окажат от голямо значение за бъдещи предприемачи, които иначе
може би никога не биха могли да дадат израз на творческия си потенциал“.
Трудностите при достъпа до финансови средства са една от основните пречки пред желаещите да станат предприемачи. Според
доклада 60 % от крайните потребители в момента на кандидатстване са били безработни или неактивни лица, 36 % — жени, а 5,9 %
— на възраст под 25 години.
Сред получателите на финансова помощ има представители на малцинства, като например на ромските общности във Франция и
България.
Селското стопанство и търговията остават двата сектора, получаващи най-голяма помощ от „Прогрес“ — повече от половината от
всички подпомогнати предприятия са от тези сектори.
Докладът е допълнен от външно проучване, показващо наличието на неудовлетворено търсене на микрокредити в ЕС и необходимостта да се преодолее съществуващият недостиг на европейския пазар на микрофинансиране, оценяван на около 2,7 млрд. евро.
Затова Комисията насърчава страните членки да бъдат по-активни в предлагането на национални схеми за финансови инструменти
за микрофинансиране, най-вече като използват ресурсите на Европейския социален фонд или на Европейския фонд за регионално
развитие.
Контекст
Целта на Европейския механизъм за микрофинансиране „Прогрес“ е
да помогне на хора, които срещат трудности при вземането на традиционен банков заем, да получат по-добър достъп до микрокредитиране, за да станат самостоятелно заети лица или да създадат собствено
предприятие. По линия на механизма се предоставят заеми до 25 000
евро на безработни, на хора, изложени на риск да изгубят работата
си, и на представители на групи в неравностойно положение, например младежи, възрастни хора или мигранти. Целта на „Прогрес“ е не
само предоставяне на достъп до финансиране от ЕС, но и създаване
на ефект на лоста за общи инвестиции от около 500 млн. евро, тоест
пет пъти по-големи от участието на ЕС. Ефектът на лоста се постига
чрез инвестиции с участието на други партньори (Европейската инвестиционна банка, подготвителното действие на Европейския парламент
„Насърчаване на по-благоприятна среда за микрокредитирането в Европа“), чрез револвиращия характер на средствата и чрез естеството на предложените продукти. Така например посредниците в микрофинансирането могат да получат портфейлна гаранция
по линия на „Прогрес“, която улеснява набирането на финансиране от пазарни инвеститори и използването му за предоставяне на
микрокредити.
Механизмът за микрофинансиране „Прогрес“ се управлява от Европейския инвестиционен фонд и работи чрез доставчици на микрокредити на национално, регионално или местно равнище. През 2013 г. имаше 40 доставчици на микрокредити в 18 страни от ЕС:
Белгия, България, Дания, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Италия, Кипър, Литва, Нидерландия, Австрия, Полша, Португалия,
Румъния, Словения, Словакия и Обединеното кралство. Освен това след приключването на доклада бяха подписани два договора в
Хърватия и Швеция.
Новата Европейска програма за заетост и социални иновации за 2014-2020 г. (EaSI) бе предложена от Комисията през октомври
2011 г., а през юни 2013 г. бе постигнато политическо споразумение с Европейския парламент и Съвета (вж. MEMO/13/628). Обхватът на дейностите в сферата на микрофинансирането в новата програма е разширен, за да се предоставя финансиране за изграждане на капацитет за доставчици на микрофинансиране, за да могат те да развиват предприятията си и да достигат по-успешно до
клиентите. В новата програма е включен и инструмент за подкрепа на социални предприятия – тоест предприятия, чиято основна
цел е социална. Общият бюджет на EaSI за 2014-2020 г. е 919 млн. евро по цени от 2013 г., като от тях над 193 млн. евро са предназначени за микрофинансиране и социално предприемачество.
Механизмът за микрофинансиране „Прогрес“ ще работи до 2016 г. След това ЕС може да използва оставащите средства за микрофинансиране и подкрепа за социалното предприемачество в рамките на EaSI.
За повече информация
Годишен доклад от 2013 г. относно прилагането на механизма „Прогрес“
Информация за микрофинансирането в рамките на „Прогрес“ и списък на доставчиците на микрофинансиране
Информация за потенциални доставчици на микрокредити
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ЕС финансира изследвания за превръщане на хранителните отпадъци във фураж
Очаква се глобалното търсене на хранителни продукти да нарасне със 70% до 2050 г., а рязкото увеличение на използването на
биомаса ще окаже допълнителен натиск върху земеделието. Изхранването на световното население, без да се уврежда околната
среда, е в центъра на Световния ден на прехраната 2014, както и цел на няколко научноизследователски проекта, финансирани от
ЕС.
ЕС инвестира над 4 млрд. евро в научни изследвания и иновации с цел развитие на европейска биоикономика, която да оползотворява в максимална степен възобновяемите биологични ресурси. Земеделието е от ключово значение за производството на храни и
устойчивото управление на природните ресурси, както и за развитието на селските райони.
ЕС изнася хранителни продукти на стойност 76 млрд. евро, или 18% от световния износ на храни. В Съюза, както и в другите региони по света, селскостопанските отпадъци са проблем за земеделските стопани и са свързани с разходи за данъкоплатците — между
55 и 99 евро на тон.
Превръщането на селскостопанските отпадъци във фураж — предпочитаното решение в рамките на научноизследователския проект NOSHAN, финансиран от ЕС — ще открие нови възможности пред фермерите и ще допринесе за намаляване на зависимостта
на Европа от вноса на фураж. Това, от своя страна, ще доведе до създаването на нови екологични работни места в областите на
събирането и преработването на отпадъците и на производството на фуражи. Реализирането на тази идея ще бъде от особена
полза за селските райони, където растежът не е така интензивен като в градовете, а фуражната промишленост е мощна движеща
сила на икономиката.
„Една трета от храната, произвеждана в света за консумация от човека, се губи или изхвърля — общо 1,3 млрд. тона на година, а
голяма част от тези отпадъци се генерират при преработването на храни“, обяснява научният координатор на NOSHAN Монсе Хорба от технологичния център LEITAT в Испания. „Равнищата на изхвърляне на отпадъци са най-високи при плодовете и зеленчуците.
Това представлява голямо разхищение на ресурси, включително вода, земя, енергия, труд и капитал.“
В рамките на проекта NOSHAN хранителни отпадъци — най-вече плодове, зеленчуци и млечни продукти — ще се превръщат във
фураж при ниски разходи и ниска консумация на енергия.
Екипът — научноизследователски центрове, университет и предприятия от 6 страни от ЕС и Турция, започна работа по проекта
през 2012 г. с извършването на оценка на различни видове отпадъци. Въз основа на това беше създадена база данни с потенциални съставки на фуражи. Когато проектът приключи през 2016 г., екипът вече ще е наясно и кои са най-добрите технологии за извличане и подобряване на всеки вид отпадъци.
NOSHAN също така предоставя възможност на европейския земеделски сектор да се развива по по-устойчив начин. Използването
на биологични отпадъци като ресурс ще помогне на сектора да намали своето въздействие върху околната среда.
Благодарение на процесите, разработени по проекта, агропроизводителите ще могат да възстановяват калориите, съдържащи се в
изхвърлените храни, и енергията, изразходена за производството на тези храни, както и да намалят значително потреблението си
на вода (хранителните отпадъци са свързани с над една четвърт от потреблението на сладка вода в света). Като се намали необходимостта от отделно производство на фураж, чрез подхода на NOSHAN може да се намали и нарастващата конкуренция между
производството на храни и на фуражи — и двете се нуждаят от земя и вода.
В рамките на NOSHAN се работи и по извличането от хранителни отпадъци на функционални фуражни съставки, които да се използват за конкретни цели по отношение на животните, като промоция на здравето или предотвратяване на болести. Например, в момента изследователите идентифицират функционални влакнини и пептиди (химични съединения) в отпадъците. Те ще бъдат използвани за разработване на фуражни продукти, предназначени за свине и домашни птици.
Безопасността се осигурява чрез интензивен процес на контрол, който обхваща всичко — от суровите отпадъци до крайния продукт.
Въз основа на безопасността и техническата и икономическата осъществимост на всеки изследван процес екипът на NOSHAN ще
реши кои стратегии и продукти да реализира на пазара.
„Биоикономиката в Европа е на стойност 2 трилиона евро и осигурява 22 милиона работни места, поради което е сред приоритетите
на „Хоризонт 2020“, заяви европейският комисар по въпросите на научните изследвания и иновациите Мойра Гейгън-Куин. „Проекти
като NOSHAN обединяват изследователи и предприятия с цел стимулиране на нашата икономика и подобряване на качеството ни
на живот по устойчив начин.“
Контекст
Проектът NOSHAN получи финансиране в размер на малко под 3 млн. евро по Седмата рамкова програма на ЕС за научни изследвания и технологично развитие (2007 — 2013 г.). В него участват научноизследователски институти, университет, големи предприятия и МСП в хранителния сектор от Испания, Белгия, Италия, Германия, Франция, Нидерландия и Турция.
На 1 януари 2014 г. ЕС започна изпълнението на новата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. През следващите 7 години близо 80 млрд. евро ще бъдат инвестирани в проекти за научни изследвания и иновации с цел повишаване на конкурентоспособността на европейската икономика и обогатяване на познанията в различни области. Средствата от бюджета на ЕС за
научни изследвания са насочени главно към подобряване на живота на хората чрез действия в области като здравеопазване, околна среда, транспорт, храни и енергетика. Научноизследователските партньорства с предприятия от фармацевтичната, авиокосмическата и автомобилната промишленост и от сектора на електрониката също така са стимул за частния сектор да инвестира в дейности, които ще допринесат за икономическия растеж и за създаването на висококвалифицирани работни места. Програма
„Хоризонт 2020“ в още по-голяма степен ще е насочена към превръщането на перспективни идеи в продукти, процеси и услуги с
пазарна реализация.
За повече информация:
NOSHAN: http://noshan.eu
Уебсайт на „Хоризонт 2020“: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
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Околна среда: 12 града кандидатстват за наградата „Европейска зелена столица“ за 2017 г.
Крайният срок за подаване на кандидатури за участие в конкурса за наградата „Европейска зелена столица“ за 2017 г. изтече. Кандидатури подадоха следните градове:
Бурса (Турция), Кашкайш (Португалия), Корк (Ирландия), Есен (Германия), Хертогенбос (Нидерландия), Истанбул (Турция),
Лахти (Финландия), Лисабон (Португалия), Неймеген (Нидерландия), Печ (Унгария), Порто (Португалия), Умео (Швеция)
Европейският комисар по околната среда Янез Поточник заяви: „Наградата „Европейска зелена столица“ е отличие за високите постижения на градове, които ценят своята околна среда. Конкурсът се провежда вече осма година и е радостно, че много от големите
градове в Европа кандидатстват, някои от тях даже повторно, за участие в него. Победителите до момента са вдъхновяващ пример
за това как градовете могат да се променят. Пожелавам късмет на всички градове, подали кандидатура за участие в изданието за
2017 г.“
Наградата „Европейска зелена столица“ е признание за градовете, които най-добре успяват да съчетаят градския живот с опазването на околната среда. Тези градове са сред първите, които определят по-високи стандарти в областта на устойчивото градско развитие, като се вслушват в желанията на своите граждани и намират новаторски решения на предизвикателствата, свързани с околната среда.
Международна комисия от експерти ще извърши подробна техническа оценка на всяка кандидатура въз основа на 12 показателя:
качество на въздуха, изменение на климата — смекчаване на последиците и адаптиране към него, екоиновации и устойчива заетост, енергийна ефективност, екологично чисти градски зони с устойчиво използване на земята, интегрирано управление на околната среда, местен транспорт, природа и биоразнообразие, качество на звуковата среда, генериране и управление на отпадъците,
обработка на отпадните води и управление на водите. След като техническата оценка приключи, ще бъде съставен кратък списък с
градовете, които ще се състезават за наградата за 2017 г.
През юни 2015 г. градовете от краткия списък ще бъдат поканени да изнесат презентация пред международно жури. То ще оцени
техните усилия за непрекъснато подобряване на околната среда, равнището на амбициите на техните бъдещи цели, техните дейности за комуникация с гражданите и степента, в която могат да послужат за пример и да насърчават използването на най-добри
практики в други европейски градове. Освен че ще послужи за вдъхновение на останалите, градът победител ще подобри имиджа
си и репутацията си на място за посещение, работа, игра или живот.
Победителят ще бъде обявен през юни 2015 г. на церемония по награждаване в град Бристъл, Великобритания, който ще бъде европейската зелена столица през 2015 г.
Наградата „Европейска зелена столица“ е плод на инициативата на градове, стремящи се да създадат чиста околна среда за своите
граждани. Идеята се заражда на среща в Талин, Естония, проведена на 15 май 2006 г. по инициатива на г-н Юрий Ратас — бивш
кмет на Талин. На срещата 15 европейски града и Асоциацията на естонските градове подписват съвместен меморандум за разбирателство за учредяване на такава награда.
От учредяването на наградата „Европейска зелена столица“ през 2010 г. досега тя е присъждана на седем града. Първата европейска зелена столица беше Стокхолм, Швеция, следван от Хамбург, Германия, през 2011 г., Витория-Гастеис, Испания, през 2012
г. и Нант, Франция, през 2013 г. Настоящият носител на наградата за 2014 г. е Копенхаген, Дания. През 2015 г. европейска зелена
столица ще бъде Бристъл, Великобритания, а през 2016 г. — Любляна, Словения.
Журито се състои от представители на Европейската комисия, Европейския парламент, Комитета на регионите, Европейската агенция за околната среда, ICLEI — Органи на местната власт за устойчиво развитие, Бюрото на Конвента на кметовете и Европейското
бюро по околната среда.
Европейското общество днес по същество е градско, като повече от две трети от европейците живеят в малки и големи градове.
Градските райони са източник на много от екологичните проблеми, пред които е изправено нашето общество, но също така те са и
тези, които обединяват волята и иновациите, необходими за тяхното разрешаване.
За повече информация:
Уебсайт: www.europeangreencapital.eu
Facebook: www.facebook.com/EuropeanGreenCapitalAward
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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