Информационен бюлетин “Европейски новини”, бр. 1, януари 2012 год.

Безплатно месечно издание

Lead Story Headline

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

Брой 1, 2012 год.

ПОМОЩ НА БИЗНЕСА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОСТЪП ДО КРЕДИТИ В СМУТНИ ВРЕМЕНА
Малките предприятия в ЕС може скоро да намерят начин за по-лесно получаване на кредити, благодарение на една нова мярка,
приета от Европейската комисия. Идеята е да се използват структурните фондове, като гаранция за малките и средни предприятия,
кандидатстващи за кредит. Наред с другите неща, новата мярка има за цел да засили инвестициите в бизнеса във всички държавичленки чрез инструментите за финансов инженеринг. Конкретно, тя дава възможност за инвестиране в предприятия на всеки етап от
тяхната нормална бизнес дейност, а не само когато те са установени или се разширяват, какъвто е случаят до сега. Това е от
особено значение на фона на недостига на ликвидност и публичните бюджетни ограничения.
В края на 2010 г., са инвестирани 7,4 млрд. евро в Европейския регионален фонд за развитие и национални финансирания (публични
и частни) за предприятията, използващи инструменти за финансов инженеринг в 15 държави-членки. Около 1 млрд. евро в ресурсите
на фонда са били насочени към гаранционните фондове.
Решението на Комисията се разширява, като обхватът на интервенциите на тези инструменти осигурява необходимото облекчение
за малките и средни предприятия в период на икономическа криза и ограничения за кредити.
Инструментите за финансов инженеринг в EС са достъпни на:

http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/instruments/index_en.cfm
МСП В ЦЕНТЪРА НА ДВЕ НОВИ ПРОГРАМИ В РАМКИТЕ НА ЕС
Европейската комисия представи предложения за рамковите програми с пряко отношение към Enterprise Europe Network, а именно
"Хоризонт 2020” и „Програмата за конкурентоспособност на големите предприятия, малките и средни предприятия (Cosme).
Cosme ще продължи дейността на текущата програма за конкурентоспособност и иновации (ПКИ), помагайки на МСП да получат
достъп до финансиране и да се разширят в международен план. Предложението подчертава добавената стойност на Enterprise Network Европа като място в подкрепа на бизнеса и като връзка с други програми и инициативи, включително Хоризонт 2020.
Cosme има предложен бюджет от 2,5 млрд. евро за период от седем години.
Хоризонт 2020г. е новопредложената програма за научни изследвания и развитие на ЕС. С общо предложения бюджет от 80
милиарда евро, Хоризонт 2020 обединява всички научни изследвания на ЕС и финансиране на иновациите, които в момента са
разпределени в няколко различни програми (FP7, CIP, EIT). Целта е да се предостави последователна, но гъвкава, рамкова програма
за всеки един етап на иновациите - от фундаменталните изследвания към въвеждането на пазара.
Новата програма е насочена към три стратегически цели: отлична наука, индустриално лидерство и обществени предизвикателства.
Тя трябва да донесе отлични резултати от изследванията на пазара и укрепването на технологичния и нетехнологичен капацитет за
иновации на промишлеността в Европа. Хоризонт 2020 има за цел да се преодолее липсата на иновации в рамките на ЕС.
Ключовите решения в областта на иновациите включват силна подкрепа от страна на търсенето и предлагането, подкрепа за
възлагането на обществени поръчки на иновативни продукти или услуги от страна на държавните органи, намаляване на риска с
частния сектор чрез финансови инструменти, както и нов инструмент, предназначен да помогне на МСП да правят нововъведения.
Повече информация относно Cosme програмата може да намерите на:http://ec.europa.eu/cip/cosme/index_en.htm
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ДОКЛАД НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПОКАЗВА ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ
Докладът на Комисията показва, че тенденцията към по-малка и по-целенасочена помощ се запазва, без да се взема предвид
помощта, свързана с кризата
Действително използваният от банките размер на националната помощ за финансовия сектор за периода от октомври 2008г. до 31
декември 2010г. възлиза на около 1,6 трилиона EUR (13 % от БВП) — това показва есенният доклад на Европейската комисия
относно държавната помощ. По-голямата част (74 %) от тях бе предоставена под формата на държавни гаранции за общо
финансиране на банките. На 1 декември 2011г. Комисията продължи режима на помощи за банките във връзка с кризата, но даде
допълнителни пояснения за правилата относно възнагражденията при рекапитализации и преразгледа своите правила за таксите
при гаранции за междубанково финансиране, за да гарантира, че държавата получава подходящо възнаграждение.
Помощта за реалната икономика въз основа на временните правила във връзка с кризата спадна до 11,7 млрд. EUR през 2010 г.,
което е спад с почти 50 % в сравнение с 2009 г., отразявайки леко възстановяване и бюджетни ограничения в повечето държавичленки на ЕС. Затова Комисията не предлага продължаване на временната рамка, тъй като обичайните правила за помощта, напр.
за насърчаване на инвестициите в рисков капитал, подобряване на енергийната ефективност или помощ за малки и средни
предприятия, са също така подходящи в настоящата ситуация. Краткосрочното застраховане на експортни кредити с цел
облекчаване на пазарните трудности все още е в сила и еднократната субсидия от 500 000 EUR на предприятие още през 2010 г.
беше заместена от обикновеното правило за de minimis.
Общата помощ, несвързана с кризата, през 2010 г. се запази стабилна на ниво от 73,8 % EUR или 0,6 % от БВП и продължи да се
пренасочва към хоризонтални цели, които по-малко нарушават конкуренцията, като помощ за изследвания и иновации, опазване на
околната среда и предоставяне на рисков капитал за МСП. Докладът показва също, че държавите-членки възстановяват
неправомерната помощ много по-бързо, като 82 % (около 12 млрд. EUR) са били възстановени към края на юни 2011 г.
благодарение на действията на Комисията, а също така вероятно поради натиска за правилно разпределяне на обществените
финанси.
„Основното условие, за да спре работа механизмът за жизнена подкрепа, работещ между държавата и финансовия сектор, е да се
разреши кризата с държавния дълг. Нашият анализ показва, че благодарение на контрола над държавната помощ, помощта
изпълнява целта си за опазване на икономическата и финансова стабилност без непоправими щети за конкуренцията и единния
пазар,“ заяви заместник-председателят на Комисията и комисар в областта на конкуренцията Хоакин Алмуния. Той също добави:
„Решен съм да се върнем към обичайните правила веднага щом пазарните условия позволяват това и да гарантираме, че помощта,
получена от банките и от реалната икономика, е насочена към повишаване на растежа и заетостта“.
Между 2008 г. и 31.12.2010 г. 1 608 млрд. EUR са реално използвани за подкрепа на финансовите институции. Тази подкрепа е
съставена от мерки за подпомагане на ликвидността на банките. 1 199 млрд. EUR (10 % от БВП) издадени държавни гаранции за
банково финансиране и други (краткосрочни) мерки в подкрепа на ликвидността и мерки в подкрепа на платежоспособността на
банките в размер на 409 млрд. EUR (3 % от БВП) като мерки за рекапитализация и обработване на обезценените активи.
Три държави-членки са използвали почти 60 % от общата помощ. Те са Ирландия (25 %), Обединеното кралство (18 %) и Германия
(15 %).
За да се снижи до минимум въздействието от затягането на кредитните условия, държавите-членки също така предоставиха помощ
на реалната икономика съгласно временната рамка, приета от Комисията в края на 2008 г. Основната мярка за помощ, която се
използваше, беше еднократната субсидия в размер до 500 000 EUR на предприятие, но през 2010 г. тя беше прекратена. След нея
следват субсидирана лихва по заеми или гаранции, намалени лихви за инвестиции, благоприятни за околната среда, и помощ за
рисков капитал. Между декември 2008 г. и 1 октомври 2011 г. държавите-членки са предоставили 82,9 млрд. EUR по временната
рамка. Общата сума, усвоена през 2009 г., е била 21 млрд. EUR, а през 2010 г. тя е възлязла само на 11,7 млрд. EUR. Това показва,
че до известна степен е било налично пазарно финансиране.
Несвързаната с кризата помощ е останала стабилна на ниво 73,7 млрд. EUR или 0,6 % от БВП. Помощта за индустрията и услугите
се е равнявала на 61 млрд. EUR или 0,5 % от БВП, от които 85 % са били запазени за хоризонтални цели от общ интерес. Поспециално, Комисията отбелязва, че помощта за регионално развитие, изследвания и опазване на околната среда е била по-силно
застъпена. Такива мерки не само нарушават конкуренцията в по-малка степен, но и допринасят за постигане на стратегическите
цели на програмата Европа 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.
Реформите от плана за действие за държавните помощи за 2005—2008 г.
също са продължили да дават резултати. Почти 90 % от общата помощ се
предоставя чрез групово освобождаване или схеми. Когато са одобрени от
Комисията, тези общи мерки позволяват на държавите-членки да предоставят
помощ на отделни предприятия, без по-нататъшен преглед от страна на
Комисията, което дава висока степен на гъвкавост на държавите-членки и
ниска административна тежест, а критериите за съвместимост осигуряват
равни условия на вътрешния пазар. Само 11,5 % от общата помощ се
оценява индивидуално.
Докладът освен това посочва, че в края на юни 2011 г. около 82 % или
приблизително 12 млрд. EUR от общата сума на неправомерната и
несъвместимата помощ са били възстановени от получателите на държавата,
която ги е предоставила. Това представлява значително подобрение в
сравнение с края на 2004 г., когато само 25 % са били възстановени.
Източник: Огра, по материали от страницата на ЕК
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РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ МЕЖДУ БИЗНЕСА И ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ИЗВЪН СЪДА
Комисията наскоро предложи законодателство, което да помогне на потребителите да решават споровете си с бизнеса извън съда
чрез:
•
предложение за директива за алтернативно разрешаване на спорове (ADR) за ефективно, безпристрастно и прозрачно
алтернативно разрешаване на спорове за всички видове потребителски спорове;
•
предложение за регламент на потребителите за онлайн разрешаване на спорове (ODR), с помощта на онлайн платформа за
решаване на потребителски спорове при онлайн покупки в друга държава-членка на ЕС. ADR все още е изправена пред
трудности – има пропуски в покритието, особено за пазаруването онлайн и в други страни от ЕС страни, ниска
информираност на ADR сред потребителите и качеството на ADR. Новите предложения са насочени към разрешаването на
тези проблеми.
Какво е предложението на Комисията за бизнеса?
Достъпът до алтернативно разрешаване на спорове ще бъде от ключово значение за управлението на връзките с клиентите
и повишаване на корпоративния имидж, а също и за спестяване на разходите за съдебни спорове.
Потребителите и търговците в цяла Европа ще имат уверението, че всички европейски лица, призовани да разрешават
споровете, ще отговарят на същите критерии. Те ще бъдат прозрачни, добре квалифицирани, безпристрастни, ефективни и
честни.
Европейският парламент и Съвета на ЕС са поели ангажимент за приемането на пакет до края на 2012 г. като приоритетно действие
в Акта за единния пазар. Пакетът също така завършва едно от действията на цифровите технологии за Европа. След приемането
му, държавите-членки на ЕС ще разполагат с 18 месеца за изпълнение на директивата на ADR. Това означава, че съда следва да
бъде достъпен навсякъде в ЕС през втората половина на 2014г.
Единната за целия ЕС платформа за онлайн разрешаване на спорове ще стане напълно оперативна шест месеца след този краен
срок (т.е. в началото на 2015 г.).
Текстът на предложението на Комисията, съобщение за пресата, бележки и обобщение на гражданите и резюме на оценката на
въздействието са на разположение на интернет страницата на ГД "Потребителски въпроси”
http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/adr_policy_work_en.htm

КАМПАНИЯ YOUTH@WORK – ЗА МЛАДИ ХОРА, ТЪРСЕЩИ КОНТАКТИ С МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС
Идеята на кампанията е да повиши осведомеността на младежта относно шансовете им за кариерно развитие
Кампанията Youth@Work е част от инициативата “Младежта в движение” на Европейския съюз. Насочена е към изграждане на
контакти между млади хора, които търсят работа и представители на малкия и среден бизнес.
Идеята на кампанията Youth@ Work е да повиши осведомеността на младежта относно шансовете им за кариерно развитие не само
като част от дадена компания, но и като самостоятелно заети лица. Кампанията Youth@ Work запознава малките и средни
предприятия с ползите, които би им донесло наемането на креативни млади хора.
Тази двустранна комуникация се постига чрез информационни сесии по теми като наставничество и наемане на работа, по време на
лични контакти в дните за кариерно развитие, както и информацията, която могат да получат от кратки филми, чиито главни
действащи лица са млади хора, на които кампанията вече е помогнала.
Осемте клипа представят младежи от осем страни, които са част от Европейския съюз, като основната идея е, че те са успели в
своите собствени държави. Мотивиращите им истории имат за цел да вдъхновят всеки един млад човек, който търси работа или
желае да направи кариера в мечтания от него сектор. Като част от Европейския съюз българските младежи имат същите права като
героите от видео материалите и информационни кампании като тази имат за цел да им напомнят именно това – че могат да
постигнат мечтите си, стига да получат правилните насоки и помощ.
Източник: Огра, по материали от страницата на Център за развитие на човешките ресурси

СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ПОД СВЕТЛИНИТЕ НА ПРОЖЕКТОРИТЕ
Европейската комисия наскоро представи серия от мерки, за да подкрепи предприемачество и отговорния бизнес.
Първо, социалната бизнес инициатива ще помогне на компаниите, които са
насочени към социални цели, както и към корпоративната си цел да изпълнят
своя неизползван потенциал. Тази инициатива е постигната от новата стратегия
за корпоративна социална отговорност. Комисията също така призова за
преразглеждане на счетоводната директива и директивата за прозрачност. Това
ще подобри прозрачността и ще насърчи устойчивия бизнес сред
мултинационалните компании - по-специално тези в горската и минната
индустрия - и ще опрости счетоводните правила за малките и средни
предприятия, което им позволява да спестяват до 1,7 млрд. евро годишно.
Като последващи действия на социалната бизнес инициатива, Комисията
организира конференция, на която да направи преглед на потенциала за
развитие на социалния бизнес, както и оставащите бариери в рамките на
единния ни пазар. Много социални предприемачи не се възползват пълноценно
от потенциала за растеж на вътрешния пазар. С оглед на това, Конференцията обсъди предложенията на Комисията за Социалната
Бизнес Инициатива.
Пълният текст на предложението, както и свързаните с него документи, можете да намерите на:
http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/index_en.htm
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ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ ОДОБРИ СХЕМА ЗА КРЕДИТИРАНЕ НА ПЧЕЛАРИТЕ
Максималният размер на кредита ще бъде до 75% от стойността на одобрените разходи
Управителният съвет на фонда прие схемата за кредитиране, която ще се прилага от началната дата за прием на заявления за
подпомагане по Национална програма Пчеларство (НПП) за 2012г. Точната дата на прием предстои да бъде определена със
заповед. Прилагането на схемата ще позволи на бенефициентите по програмата да получат необходимия финансов ресурс за
осъществяване на одобрените им проекти по Мярка Д: закупуване на нови кошери, голи роеве, отводки и пчелни майки.
Основните условия и параметри на схемата за кредитиране са следните:
•
Кредитите ще се отпускат пряко от ДФ „Земеделие” при лихвен процентот 6.0 % на годишна база;
•
Кандидатите за кредит трябва да имат одобрени проекти и сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по Мярка Д от НПП;
•
Максималният размер на кредита ще бъде до 75% от стойността на одобрените разходи по проекта по Мярка Д от НПП;
•
Изисква се собствено участие от минимум 25 %, което се доказва при кандидатстването за кредит;
•
Погасяването на кредита, дължимите лихви и таксата за обслужване се извършава еднократно чрез прихващане от
одобрената за изплащане безвъзмездна финансова помощ по Мярка Д от НПП;
•
За гарантиране погасяването на кредита ще се изисква съгласие за директен дебит по банковата сметка на
кредитополучателя и издаване на запис на заповед – авалиран от трето лице – в полза на ДФЗ;
Кандидатстването за кредит ще става с подаване на заявление в Областната дирекция на ДФЗ по постоянен адрес на физическото
лице и по адрес на регистрация на юридическото лице, след одобрение и сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ
по НПП.
Източник: Огра, по материали от страницата на ДФЗ

ПОДПОМАГАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ КУЛТУРНИ И ТВОРЧЕСКИ ИНДУСТРИИ
Хиляди хора, работещи в киното, телевизията, културата, музиката, сценичните изкуства, културното наследство и свързаните с тях
области, биха имали полза от увеличаването на подкрепата на ЕС по рамковата програма на "Creative Europe", разкриха наскоро от
Европейската комисия.
С предложения бюджет от 1.8 милиарда евро за 2014-2020, програмата "Creative Europe" ще отпусне над € 900 млн. в подкрепа на
киното и аудиовизуалния сектор (област, обхваната от текущата програма МЕДИА) и почти € 500 млн. за култура. Комисията също
така предлага да отпусне повече от 210 милиона евро за нова финансова гаранция, която ще даде възможност на малките
оператори да имат достъп до 1 млрд. евро в банкови заеми, както и около 60 милиона евро в подкрепа на политиката на
сътрудничество и насърчаване на иновативни подходи за сграда на публиката и нови бизнес модели.
Предложението на "Creative Европа" вече е в процес на обсъждане от Съвета (27 държави-членки) и Европейския парламент
трябва да вземе крайното решение относно бюджетната рамка за 2014-2020.
Съобщението на Комисията и предложението на регламента, съобщение за пресата, бележки и оценка на въздействието са на
разположение на уебсайта на ГД "Образование и култура"

http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_en.htm
РИБАРСКИЯТ СЕКТОР ЗАПЛАШЕН ОТ ЗАГУБА НА 11 МЛН. ЕВРО, ЗАРАДИ ЛОША АДМИНИСТРАЦИЯ
Към момента договорените средства по проекти са 23%, но разплатените пари възлизат на 7.32%
Най-малката програма за безвъзмездна финансова помощ – развитие на рибарския сектор с бюджет от близо 107 млн. евро – може
да се окаже поредната жертва на българската администрация.
По данни на Управляващия орган – Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) – към момента договорените
средства по проекти са 23%. Разплатените пари обаче, които са реалният индикатор за успеваемост на подобни финансови
инструменти, възлизат на едва 7.32%, или по-малко от 8 млн. лв. Рекордно ниската усвояемост на средствата за рибарство и
аквакултури в крие сериозни опасности за програмата. Сценариите за развитие са различни, като твърден възможен сценарий е до
края на годината страната да загуби около 11 млн. евро, неусвоени през периода 2007, 2008 и 2009 г.
Това показва и писмо от постоянния представител на България в Европейския съюз Бойко Коцев, адресирано до министъра на
земеделието и храните Мирослав Найденов, зам.-министъра Цветан Димитров и настоящия изпълнителен директор Пламен
Захариев.
В него Коцев предупреждава, че до края на 2011 г. нереализираните над 11 млн. евро за първите три години от програмата ще
отпаднат автоматично. Той цитира писмо от Главна дирекция "Морско дело и
рибарство" на Европейската комисия, в което Брюксел приканва българската страна да
намали риска от неизползване на средствата до края на годината и да ускори
изпълнението на оперативната програма.
Експерти от ИАРА смятат за възможна и още по-сериозна заплаха – тази от
окончателното спиране на цялата програма и блокиране на всички договорени проекти
от изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз" – одитния орган
към Министерството на финансите. Причината е, че и в междинния, и в окончателния си
доклад, одиторите отправят конкретни препоръки за подобряване на управлението на
програмата, които обаче са системно игнорирани от ръководителите на рибарската
агенция и досега не e изпълнена нито една от тях, обясняват администраторите.
Източник: Огра, по материали от страницата на списание Enterprise
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Информационен бюлетин “Европейски новини”, бр. 1, януари 2012 год.

Безплатно месечно издание

ОЩЕ ШЕСТ ИНОВАЦИОННИ ЦЕНТЪРА НА ХОРИЗОНТА
Европейският институт за иновации и технологии (ЕИТ) значително ще увеличи усилията си за управление на иновациите и
предприемачеството в ЕС чрез създаването на шест нови трансгранични иновационни центъра през 2014-2020г., известни като
общности за знание и иновации (ОЗИ).
Европейската комисия е определила бюджет от € 2,8 млрд. в следващата финансова рамка, за да може ЕИТ да разшири и
консолидира развитието на съществуващите си ОЗИ, като се фокусира върху изменението на климата, устойчивата енергетика и
ИКТ.
За повече информация:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?
reference=IP/11/1479&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
ПОДПОМАГАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ КУЛТУРНИ И ТВОРЧЕСКИ ИНДУСТРИИ
Хиляди хора, работещи в киното, телевизията, културата, музиката, сценичните изкуства, културното наследство и свързаните с тях
области, биха имали полза от увеличаването на подкрепата на ЕС по рамковата програма на
"Creative Europe", разкриха наскоро от Европейската комисия.
С предложения бюджет от 1.8 милиарда евро за 2014-2020, програмата "Creative Europe" ще
отпусне над € 900 млн. в подкрепа на киното и аудиовизуалния сектор (област, обхваната от
текущата програма МЕДИА) и почти € 500 млн. за култура. Комисията също така предлага да
отпусне повече от 210 милиона евро за нова финансова гаранция, която ще даде възможност
на малките оператори да имат достъп до 1 млрд. евро в банкови заеми, както и около 60
милиона евро в подкрепа на политиката на сътрудничество и насърчаване на иновативни
подходи за сграда на публиката и нови бизнес модели.
Предложението на "Creative Европа" вече е в процес на обсъждане от Съвета (27 държавичленки) и Европейския парламент трябва да вземе крайното решение относно бюджетната
рамка за 2014-2020.
Съобщението на Комисията и предложението на регламента, съобщение за пресата, бележки
и оценка на въздействието са на разположение на уебсайта на ГД "Образование и култура"

http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_en.htm
НОВИ ОБУЧЕНИЯ ЗА ИНОВАЦИОННИЯ МЕНИДЖМЪНТ
Академията IMP3rove предлага няколко възможности за обучение в цяла Европа в началото на 2012г.
Новите курсове осигуряват въвеждането в подхода IMP3rove и иновациите, консултации за управление, както следва:
•
18-19 януари 2012г. - Лондон, Въведение в IMP3rove подхода
•
13-14 февруари 2012 г. - Дюселдорф, Въведение в иновационен мениджмънт, консултации
•
8-9 март 2012г. - Мадрид, Въведение в IMP3rove подхода
•
28-29 март 2012г. - Берлин, Въведение в иновационен мениджмънт, консултации
Ако проявявате интерес, моля свържете се академията IMP3rove и се консултирайте с вашия програмен ръководител в EACI.4, за да
потвърди Вашето участие. За повече информация за курсовете за обучение, моля, консултирайте се на убсайта на IMP3rove на
адрес:

https://www.improve-innovation.eu/academy/education-programme/training-calendar/.
Европейски информационен и иновационен център Враца
ENTERPRISE EUROPE NETWORK
Тел.: 092 660271, 660273 Факс: 092 626308
E-mail: cci-vr@bitex.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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