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ПОДОБРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОСТТА НА ПРОДУКТИТЕ В ДЕВЕТ ИНДУСТРИАЛНИ СЕКТОРА
Девет европейски директиви, покриващи голямо разнообразие от продукти, ще гарантират по-голяма безопасност на продуктите.
Секторите са електрически и електронни продукти, асансьори, измервателни инструменти, граждански експлозиви, пиротехнически
изделия и оборудване за използване в потенциално експлозивна атмосфера.
Наблюдателите на пазара и митническите служители вече разполагат с по-добри инструменти за проверка безопасността на
продуктите. В допълнение към това страните членки могат да подобрят надзора на мониторинговите органи, които изследват
внимателно съответствието на продуктите с европейското законодателство, напр. гарантирайки, че CE маркировката се прилага
правилно от производителите.
Конкретни клаузи от деветте директиви са приведени в съответствие с примерни клаузи, разработени на ниво ЕС за преодоляване
на разликите в европейското законодателство, което затруднява бизнеса. В бъдеще производителите, вносителите и дистрибуторите
ще извлекат ползи от унифицираните условия. Този процес ще подобри още повече безопасността на продаваните в ЕС продукти
чрез засилване на процедурите за съответствие и по-лесното премахване от пазара на продуктите, които не съответстват на тези
правила.
За да научите повече, прочетете съобщението за медиите:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1385&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

НОВ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА УЛЕСНЯВАНЕ НА ДОСТЪПА НА МСП ДО ФИНАНСИРАНЕ
МСП се нуждаят от достъп до финансиране, за да се разширяват и да бъдат конкурентоспособни, но все пак много от тях намират
финансирането все по-трудно в настоящата криза. В стремежа си да преодолее пропастта, Европейската комисия представи
стратегия с конкретни действия за подобряване на достъпа до банкови заеми, рисков капитал и други видове финансиране. Планът
призовава за увеличаване на финансовата подкрепа от бюджета на ЕС и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), както и
предложение за регламент за определяне на единни правила за пускането на пазара на фондове за рисков капитал. Новият
регламент ще направи по-лесно за фирмите с рисков капитал да набират средства от цяла Европа, като това е насочено към
стартиращите фирми. Вместо да се налага да отговарят на сложните изисквания, които варират за различните държави-членки,
фондовете за рисков капитал ще трябва да отговарят на единен набор от изисквания и да бъдат в състояние да правят бизнес в ЕС.
Въвеждането на единен набор от правила следва в крайна сметка да помогне да се увеличи капиталът, който за да инвестира в
МСП.В допълнение към мерките, представени съгласно предстоящата програма за конкурентоспособност на малки и средни
предприятия е и Cosme, която предлага да се включат € 1,4 млрд. евро във финансовите инструменти за периода 2014-2020 г.
Благодарение на Работната група "Финансиране на МСП", мрежата е добре позиционирана, за да бъде информационната ръка на
Комисията за подпомагане на МСП. Одобрените резултати на работната група от SAG през ноември ще бъдат публикувани скоро в
интранет.
Целия план за действие можете да намерите на:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.doference=MEMO/11/879&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
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БЪЛГАРИЯ Е НА ОПАШКАТА ПО УСВОЯВАНЕ НА ЕВРОСРЕДСТВА ПРЕЗ 2011г.
България отново е сред страните с най-слабо усвояване на европейските фондове в ЕС през 2011 г. Това сочи справка,
предоставена от Европейската комисия на бюджетната комисия в Европарламента, съобщиха от пресофиса на евродепутата
Ивайло Калфин.
София заема предпоследното 26-о място по усвояемост на средствата от Европейския социален фонд и на 25-о място по
изразходването на ресурса от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд.
Изпълнението на графиците по политиката за сближаване към 1 януари 2012 г. показва влошаване на позициите спрямо
предходната година, показва справката.
От Европейския социален фонд, чрез който се финансират програми за заетост и за подобряване на условията на труд, България е
получила 19,99% от полагаемите й се за периода 2007-2013 г. 1,19 млрд. евро. Средното изпълнение в ЕС за същия период е 56 на
сто. А разликата между първенеца Латвия (63,58%) и последната по усвояемост държава Румъния (18,68%) е трикратно по-голяма
(324%).
Справката за усвояването на средствата от Кохезионния фонд и от Европейския фонд за регионално развитие подрежда България
на 25-о място с усвоени 24,31%, докато средното изпълнение в ЕС е 25,9%. Зад нас са само Италия (с 19,25%) и Румъния (с 16%), а
най-добре работещата се Литва вече е получила 48,1% от парите си. По двата фонда, чийто размер за България е 5,49 млрд. евро,
се финансират проекти в помощ на дребния и среден бизнес, за изграждане на инфраструктурата, за създаване на работни места,
за транспорт и околната среда.
Според Калфин разликата с отчетените от правителство значително по-добри резултати идва от факта, че Европейската комисия
признава за усвоени само фактически получените средства, т.е. тези, които са декларирани от правителството, проверени са от нея
и са възстановени на България, докато София обявява като такива договорените суми, авансовите плащания, които са под условие,
както и парите, разплатени за сметка на националния бюджет.
Европейският комисар за бюджета Януш Левандовски, който коментира пред колегите си от еврокомисията бюджета на ЕС за 20142020 г., заяви, че България и Прибалтийските държави, за които европейските средства представляват голяма част от брутния им
национален доход, трябва да полагат целенасочени усилия за доброто им усвояване, за да ускорят подобряването на
благосъстоянието си.

УКРЕПВАНЕ НА ВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ ИНДУСТРИЯТА И АКАДЕМИЧНИТЕ СРЕДИ: ОБЯВИ ПО 7РП 3

Обява за предложения по програма Мари Кюри по 7РП е публикувана наскоро и ще остане отворена до 19 април 2012.
Общият планиран бюджет е 80 милиона евро. Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) предоставят европейско
финансиране за съвместни изследователски проекти между търговски и нетърговски изследователски организации чрез обмен на
персонал.
Финансирането обикновено е за период от 4 години. IAPP предлага на фирми от всякакъв размер алтернативни пътища за иновации
– по-висок изследователски риск без риска – като в същото време активно се насочват изследванията към нуждите на фирмите.
IAPP проектите трябва да включват поне една организация от всеки сектор и организациите трябва да бъдат от поне две страни
членки или асоциирани държави.
Изследователският персонал, както и техническия и управленски персонал, с всякакво ниво на опит са допустими за стажанти.
Опитни изследователи са допустими за нови назначения от IAPP партньорите. В частния сектор не винаги е възможно да се изпраща
персонал за дълго време на стаж, особено от МСП. По този начин IAPP позволява гъвкавост при установяването на партньорства.
Продължителността на стажовете може да варира от два месеца до две години, а периодите могат да се разделят на няколко визити
от по-кратки периоди и да се разположат равномерно във времето на финансирания проект. IAPP покрива и разходите за заплати на
стажуващия персонал докато е на стаж и заплатата за пълен работен ден на наетите външни изследователи. В допълнение,
предварителното финансиране от 60% от общото финансиране обикновено се предоставя още при стартиране на проекта.
За повече информация по горепосочената обява:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2012-IAPP
За повече информация относно програма IAPP:
http://cordis.europa.eu/fp7/mariecurieactions/iapp_en.html

ДО 25 000 ЕВРО ЛИЗИНГ ЗА МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ
До 25 000 евро лизинг за машини и оборудване отпуска Микрофинансираща институция ДЖОБС от групата на ББР на микро и малки
фирми.
Микрофинансираща институция ДЖОБС - дъщерно дружество на Българска банка за развитие (ББР) стартира дейността си с четири
лизингови схеми, които са предназначени за микро и малки предприятия, земеделски производители, занаятчии, кооперации и
самонаети лица. Основната цел на Микрофинансираща институция ДЖОБС (МФИ ДЖОБС) е да предоставя достъп до финансиране
на микро и малки фирми в т.ч. и стартиращи, като по този начин им дава възможност да развият своя бизнес и да изградят добра
кредитна история.
МФИ ДЖОБС отпуска до 25 000 евро без ДДС под формата на финансов лизинг за закупуване на нови и употребявани машини,
оборудване, транспортни средства, селскостопанска техника и инвентар. Изисква се собствено участие под формата на встъпителна
вноска в размер на минимум 20%. Срокът за погасяване е от 12 до 60 месеца в зависимост от лизинговия актив. Кандидатите могат
да се възползват и от шестмесечен гратисен период през първата година и до тримесечен гратисен период през следващите години.
МФИ ДЖОБС развива своята дейност чрез бизнес мрежа от над 30 посредника в цялата страна. Информация относно
възможнистите за кандидастване за финансиране пред МФИ ДЖОБС, могат да бъдат намерени на интернет страницата на
дружеството – www.mfi.bg
Източник: Огра, по материали от страницата на МФИ ДЖОБС
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НАБИРАТ СЕ МНЕНИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНИЯ ТРАНСФЕР И КОНКУРЕНТНОТО ПРАВО НА ЕС
Комисията започна обществено допитване относно прилагането на антитръстовите правила на ЕС на лицензионните споразумения
за трансфер на технологии.
Настоящите правила (член 101 от Договора за функционирането на ЕС) изтичат през април 2014. В момента се уточнява дали
лицензионните споразумения за трансфер на технологии да не попадат в приложното поле на антитръстовите разпоредби на ЕС,
ако:
• Ползите превишават всички ограничения на конкуренцията, които могат да бъдат присъщи на споразумението;
или
• Споразумението се сключва между двама конкуренти с пазарен дял под 20%, или между двама неконкуренти с пазарен дял под
30%.
Груповото освобождаване също така обхваща области, които никога не отговарят на условията за освобождаване, като например
фиксирането на цените.
Консултацията ще помогне на Комисията да реши дали сегашният режим трябва да се поддържа, изменени или да се премахне.
Отговорите ще помогнат на политиците да оценят изискванията за всеки инструмент и да гарантират, че отразяват пазарните
реалности и насърчават трансфера на технологии, без да представляват риск за конкуренцията и укрепването на R & D, както и
разпространението на интелектуалната собственост. Мнения могат да се изпращат до 3 февруари 2012 г.
Като заинтересовани страни в тази област, на партньорите от Enterprise Europe Network горещо се препоръчва да споделят своите
виждания.
За повече информация, за да прочетете документите за консултация и да участвате в проучването, моля консултирайте се в сайта
на Генерална дирекция "Конкуренция" на:
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2012_technology_transfer/index_en.html

ЕВРОПЕЙСКАТА КОСМИЧЕСКА АГЕНЦИЯ ДА НАСЪРЧИ ТЕХНОЛОГИЧНИЯ ТРАНСФЕР ПО ВРЕМЕ НА СЪБИТИЯ
ПРЕЗ 2012
Европейската космическа агенция е публикувала маркетингов план на програмата си за трансфер на технологии, подчертавайки
събитията през 2012г, на които агенцията трябва да покаже новите технологии и промотира технологичния трансфер.
ЕКА ще участва в широк спектър от събития в рамките на целия ЕС, включително Life Expo "Аква" в Лисабон, CeBIT и Hannover
Messe в Германия, Farmborough Airshow в Англия, ILA в Берлин и 7 ESA инвестиционен форум в Тулуза, като това са само някои от
събитията.
В съответствие с Меморандума за разбирателство между ЕКА и Комисията, Enterprise Europe Network може да бъде важен партньор,
помагайки на ЕКА да прибави нови технологии към пазара. По този начин технологичните профили на ЕКА имат голям потенциал за
създаване на новите споразумения за партньорство в мрежата.
Секторната група Space & Aerospace играе ключова роля в интерфейса между мрежата и ЕКА. Ако искате да разберете за някое от
тези събития и да участвате в него, или за да научите повече за стратегията за сътрудничество между мрежата и ЕКА, моля,
свържете се с председателя на Секторната група, г-н Емилиен Вателет, или се свържете с EACI, г-н Гюнар Матиесен.
Списък с всички събития можете да намерите на:
http://www.enterprise-europenetwork.ec.europa.eu/system/files/documents/TTPO_Marketing_Plan2012_0.pdf

ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ДЕЙСТВИЯ ЗА УДВОЯВАНЕ ОБЕМА НА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ В ЕВРОПА ДО 2015
ГОДИНА
Електронната търговия и онлайн услугите предлагат огромен потенциал за увеличаване на растежа и създаване на работни места.
За да засили този сектор в Европа, Европейската комисия е приела Решение, в което изброява 16 действия, които да бъдат
предприети, за да се удвои делът на електронната търговия в продажбите на дребно (понастоящем 3.4%) до 2015. Планът за
действие попада в по-широката цел за завършване на Дигиталния единен пазар до 2012, както е посочено и в Програмата в
областта на цифровите технологии и в Закона за Единния пазар.
По-конкретно планът за действие има за цел да подобри трансграничния достъп до онлайн продукти и съдържание; пълно
разрешаване на проблемите с плащания, доставка и защита на потребителите и информацията; и подпомагане разрешаването
на спорове и премахването на нелегалното съдържание, като по този начин се осигури развитие на интернет, който е по-сигурен и в
по-голяма степен зачитащ основните права и свободи.
Решението посочва, че потенциалът на електронната търговия и онлайн услугите ще възлиза на 20 % от заетостта и растежа през
следващите 5 години. Географски изолираните или уязвими хора трябва да имат по-голям достъп до онлайн стоки и услуги, което
ще доведе до по-голяма сплотеност в цяла Европа.
Сред пречките за развитие на интернет икономиката, решението посочва недостига на юридическо трансгранично предлагане,
неадекватна информация и защита на потребителите, неефективни доставки и плащания, нелегално съдържание, което
продължава да е трудно за управление, и разпространението на престъпления в кибернетичното пространство.
За повече информация:

http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/communication_2012_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/market_studies/e_commerce_study_en.htm
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ФИНАНСОВ СТИМУЛАНТ ЗА СПОРТНИ ТАЛАНТИ
Основна цел на програмата е да подкрепи обещаващи млади спортни таланти да развият уменията и да реализират потенциала си в
избраната от тях дисциплина.
За финансиране могат да кандидатстват лица на възраст между 16 и 25 години (като кандидатите трябва да са навършили 16 г. към
март 2012 и да не навършват 26 г. преди 1 януари 2013), които се занимават (или искат да се занимават) професионално със спорт.
Общият бюджет за безвъзмездната помощ по настоящия конкурс е 50 000 лева като максималният размер на безвъзмездното
финансиране на един кандидат е 5 000 лева. Кандидатите е необходимо да осигурят най-малко 20 % съфинансиране на разходите
по проекта.
Разходите могат да са за тренировъчно облекло, екипировкаи; свързани със спортни лагери в страната и чужбина; за участия в
състезанияв страната и в чужбина– при условие, че съответното участие не е финансирано от други лица или организации, за
удостоверяването на което се подава писмена декларация. Дневните за България и командировъчните за чужбина не могат да
надвишават приетите за България лимити, съответно 12 лева на ден и 35 Евро. Самолетните билети могат да са само за икономична
класа.
За да кандидатствате изпратете попълнен формуляра за кандидатстване и снимката, както и двете препоръки като прикачени
файлове на адрес: konkurs@wcif-bg.org, преди крайния срок на конкурса.
Няма да се разглеждат проектни предложения, изпратени по друг начин или на друг електронен адрес. ФРГИ предоставя
консултации само и единствено по отношение на техническите изисквания на конкурса. Консултации могат да се получат по телефон
и по електронна поща.
Крайния срок за подаване на предложенията е 29.02.2012 г., а обявяването на резултатитеможе да се очаква на 21.03.2012 г.
Допълнителна информация и документи за кандидатстване, можете да откриете тук.
Източник: Огра, по материали от страницата на Фондация работилница за граждански инициативи

ДО НЯКОЛКО ГОДИНИ СЕБЕСТОЙНОСТТА НА ЗЕЛЕНАТА ЕНЕРГИЯ ЩЕ МОЖЕ ДА СЕ КОНКУРИРА С
КОНВЕНЦИОНАЛНАТА
Зелената енергия е бъдещето и гаранция за това е бързото развитие на технологиите.
Това каза заместник министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев при откриването на дискусионния форум
"Зелената енергия в България. Цели, очаквания, възможности", организиран от Института за икономическа политика.
По неговите думи цената на алтернативната енергия е все още висока, но инвестиционните разходи за проекти в зелена енергия
намаляват изключително бързо. Според Добрев след четири-пет години себестойността на зелената енергия ще може да се
конкурира с конвенционалната. Причините за това са както бързият напредък на технологиите, така и изискванията, които поставя
Европа към производството на електроенергия от конвенционални източници (например задължението за заплащане на квотите
въглеродни емисии, които ползват ТЕЦ-овете, което ще оскъпи електроенергията от конвенционални източници).
Досега нашата страна е една от държавите с постигнат най-голям дял на зелената енергия в енергийния микс спрямо ангажимента
ни за 16 % към 2020 година. Тогава трябва да имаме около 2300 MW зелени проекти. В момента в страната работят 700 MW и се
изграждат мощности за още 1100 MW. Има и проекти с предварителни договори за още 3000 MW.
Заместник министър Добрев изтъкна, че такова сериозно производство при капацитет на мрежата от 2 300 MW може да създаде и
проблеми, тъй като няма да може да се гарантира 100 % изкупуване на електроенергията, произведена от ВЕИ. По тази причина
проектите с предварителни договори ще бъдат присъединявани съгласно десетгодишния план за развитие на мрежата. Това ще
гарантира на всеки инвеститор, че в момента, в който бъде присъединен към мрежата, неговата електроенергия ще бъде изкупувана.
Източник: Огра, по материали от страницата на МИЕТ

ОТПАДАТ РАЗРЕШИТЕЛНИТЕ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ И РАБОТА В ИСЛАНДИЯ
Тези които имат разрешителни, няма да трябва да го подновяват, а хората, които се преместват в Исландия, ще трябва единствено
да се регистрират.
Исландия премахна ограниченията на пазара на труда за български и румънски работници, съобщава „Дневник". Така те ще се
ползват от всички права и привилегии, каквито имат други граждани на Европейския съюз в Европейското икономическо
пространство. От началото на тази година българи и румънци няма да се нуждаят от специално разрешително за пребиваване и
работа в Исландия. Тези които имат разрешителни, няма да трябва да го подновяват, а хората, които се преместват в Исландия, ще
трябва единствено да се регистрират. Въпреки че е държава кандидат за членство в ЕС, Исландия е част от Европейското
икономическо пространство и от Шенген. Очаква се днес Европейската комисия да съобщи кои държави в ЕС ще продължат до 1
януари 2014 г. действащите ограничения за наемане на работници от България и Румъния.
На 1 януари Италия също отвори трудовия си пазар за българите.
Междувременно стана ясно че безработицата в еврозоната е 10.3% през ноември 2011 г., което е без промяна в сравнение с
октомври. Една година по-рано тя е била 10,0%. В ЕС 27 равнището на безработица е 9.8% през ноември 2011 г., също без промяна
в сравнение с октомври. Тя е била 9,6% през ноември 2010 г., става ясно от данни на Евростат.
Сред държавите-членки, са били регистрирани най-ниските нива на безработица в Австрия (4.0%), Люксембург и Холандия (4,9%), а
най-високата в Испания (22.9%), Гърция (18,8% през септември 2011 г.) и Литва (15,3 % през третото тримесечие на 2011 г.). В
България безработицата се е покачила незначително до 10.8%.
Източник: Огра, по материали от страницата на „Дневник"
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Безплатно месечно издание

291 МЛН ЕВРО ЗА ИКТ ПРОЕКТИ
Предложения от български фирми и научни организации за участие в конкурсите ще се приемат до 17 април 2012 г.
Български научни организации и фирми могат да участват в деветия конкурс по ИКТ на Седма рамкова програма на Европейския
съюз, който е с бюджет 291 млн. евро. Конкурсът стартира на 18 януари, а предложения ще се приемат до 17 април 2012.
Бюджетът за проекти в областта на индустриалната роботика е 82 млн. евро. Потенциални участници в тази част от конкурса са
производители и потребители на индустриални и обслужващи робо-системи; доставчици на компоненти; академични институции и
изследователски лаборатории с отличен научен капацитет.
С 30 млн. евро ще бъдат финансирани проекти за разработване на нови технологии и системи за запазване на цифрово съдържание,
защита на неговата цялост и повторното му използване в бъдеще.
40 млн. евро са заделени за темата „ИКТ за достъп до културни ресурси” за проекти в области като персонализирано предоставяне
на цифрово културно съдържание, платформи за предоставяне на цифрово културно съдържание за нуждите на науката и
образованието, специализирани форми за предоставяне на цифрово съдържание, включително в триизмерен формат и др.
В тематичната област „Виртуален физиологичен човек” се очакват проекти, които разработват компютърни модели и симулации на
физиологичните системи на човека и въздействието на различни фактори на околната среда върху основни заболявания.
Заделеният бюджет е 66,5 млн. евро.
С общо 22 млн. евро ще бъдат финансирани проекти в областта на интердисциплинарните научни изследвания, които обединяват
постиженията на квантовата механика с тези на ИКТ. Очакват се проекти, свързани с дизайн на нови изкуствени материали с
предварително зададени свойства, нови химически съединения, нов вид процесори със значително по-висока производителност и
изключително ниска консумация на енергия за нуждите на квантовата електроника.
Деветият конкурс ще финансира и системи, вдъхновени от невро- и био-технологиите. Целта на проектите, които ще се финансират,
е да се научи повече за това как информацията се представя или “кодира” в мозъка и да се разработят прототипи на модулни
изчислителни архитектури, наподобяващи мозъка. Общият бюджет по тази тема е 25 млн.евро.
Седма рамкова програма отпуска бюджет от 2,5 млн. евро за координиране на общности от учени, определяне на нови
изследователски теми, засилване на обмена на идеи по национални и международни научни програми.
Източник: Огра, по материали от страницата на TechNews

ЕС ЗАПОЧВА ТЪРГОВСКИ ПРЕГОВОРИ С ГРУЗИЯ И МОЛДОВА
Търсейки по-тесни икономически връзки с Грузия и Молдова, ЕС реши
да отвори преговори за дълбока и всеобхватна зона за свободна
търговия с източните си европейските партньори. Преговорите ще
обхванат широк спектър от търговски и икономически въпроси. Зоната
за свободна търговия ще бъде част от Споразумението за асоцииране,
което засяга преговорите с Грузия и Молдова от юли 2010 г. и януари
2010 г., съответно, в рамките на Източното Партньорство и
Европейската политика на съседство.
Двете страни в момента могат да се възползват от преференциалния
достъп до пазара на ЕС чрез автономни ниски вносни мита чрез
Общата система за преференции, с допълнителни стимули за добро
управление (известни като "GSP +”) (Грузия) и автономни търговски
преференции (Молдова).
Търговия на ЕС с Южен Кавказ, включително Грузия: http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/regions/southcaucasus/
Търговия на ЕС с Молдова: http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries/moldova/
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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