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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ В ПОДКРЕПА НА МСП
Европейската комисия е публикувала обява за предложения от голям интерес за организации, предоставящи услуги по финансиране
на изследвания на МСП.
Комисията, в своето предложение за подкрепа на МСП в предстоящата
програма Хоризонт 2020, набляга на развитието на директен менторинг и
обучение лице-в-лице за МСП, които искат да правят иновации.
Подкрепата се очаква да продължи по време на целия иновационен проект
и ще включва различни аспекти, по-конкретно разработването на
стратегически панове за иновации с МСП. Такива обучителни (треньорски)
средства съществуват на различни нива и степени на национално ниво.
На първо място обявата за проектни предложения цели да покаже
наличните в момента модели и методологии, да избере няколко примера,
които да послужат като добри практики и да разработи един или няколко
сценария за работен подход, който да бъде свързан с инструмента за МСП,
предложен по Хоризонт 2020, включвайки предложения за контрол на
качеството за предоставеното обучение.
Индикативния бюджет за този анализ и създаване на сценарий не трябва да
надвишава 250 000 евро.
На второ място проектът може да включва също и директни действия за
тестване и потвърждаване на разработения сценарий с оглед на
възможните бъдещи действия, състоящи се от обучение на и
разпространение към вероятните действащи лица. В този случай бюджетът
на проекта може да бъде увеличен до 750 000 евро.
Членовете на съществуващите Европейски подпомагащи мрежи, насочени
към МСП, са стимулирани да участват.
Проектът не трябва да надвишава 12 месеца. Само едно предложение ще бъде одобрено за финансиране, като в този смисъл
обявата ще е с много голяма конкуренция.
Краен срок за предложения: 15 ноември 2012.
Очаквано подписване на споразумението за финансиране: април 2013.
За повече информация, моля вижте документите от 'Coordination and Support Action':
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/capacities?callIdentifier=FP7-SME-2013
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ПРОЕКТ PLUSTEX
ИЛИ КАК ДА СЕ ПОДОБРИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА СЕКТОР ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО
Агенция за регионално и икономическо развитие – Враца е партньор по проект PLUSTEX, 1083R4 –Усвояване на политики за
отключване на умения в сектор Текстил, с водещ партньор Община Прато, Италия и партньори от Литва, Унгария, Полша,
Португалия, Франция, Англия. Обединени от идеята за идентифициране на добри практики в съответните държави и споделянето
им, намиране на работещи модели за стимулиране на активно участие на всички заинтересовани страни в процесите на формиране
на местни и регионални политики,партньорите по проекта изготвиха и утвърдиха методика и формуляр за унифицирано представяне
на добрите практики
В продължение на 3 години (до декември 2014г.) ще се осъществят серии от междурегионални събития: семинари, работни
посещения, конференции и обучителни сесии на партньорите, ще се анализират и споделят техните най-добри ноу-хау в областите:
младежко предприемачество и иновативни бизнес модели; високо качество, специализиран и хай-тек текстил и ниши за
производство; повишено изкуство, творчество и дизайн; изграждане на клъстъри и интернационализиране на производствата; екоиновации и социална отговорност; инкубиране на стартиращи фирми. Проектът се съфинансира от ОП „INTERREG IVC” и
българското правителство.
През месец март тази година - Музеят на текстила в Прато (Италия) беше домакин на семинар „Текстилният сектор в Европа:
Политики, опит и проекти, a водещият партньор –Община Прато проведе първия Управляващ комитет за реализиране на проекта.
На 27 и 28 юни в Каунас, Литва, се проведе първия семинар по тема „Подкрепа за младежкото предприемачество и иновативни
бизнес модели”, където представихме добра практика от регион Враца. Първото работно посещение беше в ателие „Абсурдни идеи”бизнес на млада дама, която произвежда различни артикули от отпадъчни текстилни материали и дрехи втора употреба.
На 12 и 13 октомври в гр. Лил предстои семинар за обсъждане и избор на добри практики в областта на подпомагане на стартиращи
бизнеси и бизнес инкубиране в сферата на модата, облеклото и текстила.
Постиженията на българските текстилни фирми, техните нужди и разработването на мерки за повишаване на
конкурентоспособността им на европейския пазар в условията на криза, на нелоялна конкуренция на китайски стоки, намаляване на
квалифицираната работна ръка в сектора е обект на интерес на българския партньор АРИР-Враца.
Отворени за комуникация, очакванията ни са за активност и постигане на координация между бизнеса, образователната система,
местното и регионално управление за планиране на конкретни мерки в сферата на текстила, за да не позволим да бъде замиращ
сектор.
За контакти:
Враца 3000
Хр.Ботев 24, ет.3
Инж.Несрин Донева – координатор на проекта за АРИР -0878 598 214
Инж.Мая Милова –експерт Добри практики -0878 598 218

2

Информационен бюлетин “Европейски новини”, бр. 8, август 2012 год.

Безплатно месечно издание

ЛОГОТО НА ЕС ЗА БИОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ
НАВЛИЗА В ШИРОКА УПОТРЕБА ОТ 1 ЮЛИ 2012
Наближава краят на двегодишния преходен период, през който секторът на биологичните храни трябваше да се
съобрази с новите европейски правила за етикетиране. От 1 юли 2012 г. логото на ЕС за биологичните продукти ще е
задължително за всички предварително пакетирани биологични хранителни продукти, произведени в държавите от
ЕС и отговарящи на необходимите стандарти. Логото остава незадължително за неопакованите и вносните
биологични продукти. Запазва се възможността да се поставят и частни, регионални или национални знаци наред със
знака на ЕС.
Логото на ЕС за биологичните продукти, познато като „европейски лист“, беше
въведено на 1 юли 2010 г., но за да се улеснят операторите в адаптацията им към
новите правила и за да се избегне безсмисленото изхвърляне на съществуващите
опаковки, бе разрешен двегодишен преходен период, преди то да стане
задължително за всички продукти. Наред с логото в близост трябва да фигурира
кодът на контролния орган и мястото на производство на земеделските суровини.
В неотдавнашния доклад на Евробарометър, озаглавен „Отношението на
европейците към продоволствената сигурност, качеството на храните и селските
райони“, който предстои да бъде публикуван, се съдържат данни за логото на ЕС
за биологичните продукти и обнадеждаващата информация, че от въвеждането му
през юли 2010 г. вече една четвърт (24 %) от гражданите на ЕС са запознати със
значението му.
„Надяваме се, че логото на ЕС ще се възприема все повече като широкопризнат символ на биологичното производство на храни в
целия ЕС и ще укрепва увереността на потребителите, че стоките с това лого са произведени в съответствие със строгите правила
на ЕС за биологичното земеделие“, заяви европейският комисар за селско стопанство и развитие на селските райони Дачиан Чолош.
Допълнителна информация, снимки и други материали за логото на ЕС за биологичните продукти ще намерите на адрес:
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_bg
Висококачествено изображение на логото ще намерите на адрес:
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/logo_bg

АСАМБЛЕЯ ЗА МСП В РАМКИТЕ НА ИНИЦИАТИВАТА “GO FOR GROWTH”
В рамките на Кипърското председателство на ЕС, в подкрепа на европейската инициативата „Go for Growth“ за МСП, ще се проведе
Асамблея за МСП в гр. Никозия, Кипър в периода от 15 до 16 ноември 2012 г. Събитието ще събере на едно място представители на
малки и средни предприятия от всички страни-членки на Съюза, бизнес организации, академични среди, медии, както и
представители на европейски и национални институции и организации.
Основни теми:
- Достъп до финансиране за МСП
- Развитие на женското и младежкото предприемачество
- Зелена икономика
- Достъп на МСП до общия пазар на ЕС и до тези на трети страни.
В рамките на Асамблеята ще се проведе церемония по връчване на годишните европейски награди за насърчаване на
предприемачеството за 2011 г. Ще се състои и конференция с участието на мениджъри на различни европейски успешни и
динамични МСП, които ще обменят добри практики.
Допълнителна информация за Асамблеята на МСП може да бъде намерена на интернет адрес:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/2012-sme-assembly/index_en.htm
Източник: Огра

ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ ЗА СТРОИТЕЛНИ ИЗДЕЛИЯ:
ПУБЛИКУВАН Е ПОДНОВЕНИЯТ СПИСЪК
412 справки за хармонизирани европейски стандарти, свързани с Директивата за строителни изделия (ДСИ), са публикувани в
Официалния вестник на ЕС (ОВ ЕС).
Както е посочено в ОВ ЕС C 176 от 19 юни 2012, текстът е 13-тият консолидиран списък със справки за хармонизирани стандарти по
Директива 89/106/EEC за строителните изделия (ДСИ). Списъкът не съдържа нови справки в сравнение с 12-тиа консолидиран
списък (EUOJ C 246, 24 август 2011).
Промените се отнасят до датите до края на периода на съвместното съществуване за някои ревизирани хармонизирани европейски
стандарти и поправки. За да бъде по-ясно, промените са посочени като ‘(нови)’ в обобщителната таблица в интернет.
Хармонизираните европейски стандарти предоставят солидна техническа база за производителите за тестване представянето на
техните продукти и да направят необходимите декларации за съвместимост, както е посочено в ДСИ и накрая да приложат CE
маркировката.
За повече информация относно европейското законодателство за строителни изделия, моля посетете:
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/legislation/index_en.htm
Европейски стандарти за строителни изделия:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonisedstandards/constructionproducts/index_en.htm
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ЧИСТА, ЗЕЛЕНА И ИНТЕЛИГЕНТНА ИНДУСТРИЯ
Ако искаме да бъдем по-продуктивни в работата или у дома, можем да попитаме експерт по рационализация, който да ни помогне да
премахнем излишните и губещи стъпки. Но какво правим, когато отпадъците и неефективността се прилагат към цели индустрии,
икономики или общества? За да се постигне „зелен растеж”, е необходимо да преоценим целите си, наличните ресурси, за да ги
постигнем, и дали резултатите съвпадат с очакванията ни днес и в бъдеще.
Европейската икономика използва голям обем от природни ресурси. Това често се извършва по начин, който наврежда на околната
среда, заплашвайки ресурсната база, от която зависим, а оттам и бъдещото икономическо развитие. Това допринася и за растящите
планини от отпадъци. Зелената икономика е не просто рециклиране, тя е свързана и със създаването на нови материали и
иновативни процеси и продукти, които са по-ефикасни.
Нуждаем се от подход на жизнения цикъл, който обръща внимание на директните и индиректните въздействия върху околната среда
и обществото в цялата верига на стойността. Това може да ни доведе с една решителна крачка по-близо до устойчивото развитие.
Стратегия Европа 2020 за растеж проправя пътя на ЕС да се превърне в интелигентна, устойчива и включваща икономика. Нейната
„Водеща инициатива за ресурсно ефективна Европа” промотира устойчивия растеж и подпомага прехода към ресурсно ефективна и
ниско въглеродна икономика. Това се подкрепя също и от Стратегията на ЕС за биоикономика и „Пътна карта за придвижване към
конкурентна ниско въглеродна икономика през 2050”.
Терминът биоикономика означава икономика, използваща биологични ресурси от земята и морето, както и отпадъците, като
суровина за производството на храни, индустриално производство и енергия. „Трябва да направим прехода от фосилно базирано
към био базирано общество, използвайки изследванията и иновациите като двигател. Това е добре за нашата околна среда, нашата
храна и енергийна сигурност, както и за европейската конкурентоспособност в бъдеще”, коментира Комисарят за изследвания,
иновации и наука Мари Кохейгън- Куин.
Тези действия създават план за конкурентоспособност и растеж, базирани върху използването на по-малко ресурси в
производството и потреблението, създаване на възможности за бизнес и работа, като резултат от дейности като рециклиране, подобър дизайн на продуктите, нови материали и еко инженерство.
По-голяма стойност, по-малко вредно въздействие и по-добри алтернативи
Доклад на Обединените нации посочва, че 15 от 24 екосистеми, които осигуряват суровини и подпомагат живота на земята, са
унищожени или се използват неустойчиво, заплашвайки планетата. С растежа на световната икономика, расте и използването на
природни ресурси като земя, гори, дива природа, почва, въздух, вода, фосилно гориво и суровини.
25-годишната стратегия на ЕС за устойчиво използване на природните ресурси цели ‘по-висока стойност’ с ‘по-малко влияние’ чрез
използване на ‘по-добри алтернативи’. Това трябва да бъде постигнато за цялото време на жизнения цикъл на използване на
ресурсите, гарантирайки, че влиянието върху околната среда не се придвижва от една фаза към друга или към други държави –
ефективно удвоявайки унищожаването на околната среда от икономически растеж и правейки повече с по-малко.
Чрез тази политическа рамка и други инициативи, като „План за действие за устойчиво потребление и производство”, както и
предложението за „План за действие за екоиновации” (EcoAP) и предложение за „Европейско иновативно партньорство за суровини”,
ЕС се придвижва към енергийно- и ресурсно ефективна икономика. EcoAP, в същото време е един от ангажиментите на „Водещата
инициатива Иновационен съюз”, която е насочена към проблемните места, предизвикателствата и възможностите за постигане на
целите по отношение на околната среда чрез иновации.
Проектите, финансирани по Рамковата програма на ЕС за изследвания, като „Устойчиви композити”, комбинира еко дизайн, решения
за иновативни материални и процеси за създаване на модерни демонстрации на устойчиви продукти. „Устойчиви композити” цели
създаването на нано подсилени пени за заместване на фосилно базираните опаковки и нови леки части за автомобили. В същото
време проект Boost Eff работи върху иновации в продукти, базирани на дървени фибри, като хартия и строителни плоскости, които
обикновено отнемат значителна енергия и други природни ресурси, за да бъдат произведени.
Заедно, тези инициативи и проекти търсят да подобрят цялостното представяне на продуктите по отношение на околната среда по
време на техния жизнен цикъл, да повишат търсенето на по-добри продукти и производствени технологии и да помогнат на
потребителите да направят информиран избор.
Биоикономическото изследване, което се провежда по проект Animpol, разглежда отпадъците не като проблем, а като решение. За
да намери алтернативи на петролно- химическите пластмаси, Animpol се обръща към липидите от продукти на месното
производство, които според проектния координатор Мартин Колер „могат да бъдат повишени качествено до ролята на субстрати за
биотехнологични процеси”. Проектът планира използването на вече събраните данни за създаването на пилотно предприятие в
доказателство, че техният устойчив продукт от био пластмаса може да бъде оформен така, че да спечели одобрението на пазара.
Управлението на отпадъците също е огромен проблем в развиващия се свят. Изследователите от финансирания от ЕС проект
„Интегриран устойчив мениджмънт на твърдите отпадъци в Азия” си сътрудничат с международни партньори за създаване на
стратегии за справяне с неконтролирумото изхвърляне на сметта в азиатските градове и селища, причиняващо замърсяване на
почвите и водите, както и засягащи здравето и околната среда.
Проектът среща някои трудности, включително липса на технологично познание и осведоменост за проблема и неговото влияние
върху широката политическа, социално– икономическа, законова и екологична рамка. Според проектния координатор Герхард
Шорис, постоянното включване на местните заинтересовани страни и креативни сили ще увеличи регионалното приемане на нови
инициативи за управление на отпадъците, докато в същото време се осъществява връзка между третирането на отпадъците и
усилията за намаляване на бедността.
На родна почва, финансирано от ЕС изследване също цели широко покритие на европейската индустрия, от по-екологично
производство, пакетиране и логистика до „интелигентни градове” и устойчив транспорт. Ключова връзка между тези важни
„икономически” дейности е европейската пътна мрежа.
Докато зелените транспортни инициативи винаги са били стимулирани, Европа все още се нуждае от своите пътища. Иновативните
решения от изследователски проекти като този ще помогнат на ЕС да осъществи своите ангажименти от Стратегия Европа 2020,
която призовава за растеж днес и в бъдеще, който е интелигентен, устойчив и включващ.
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Безплатно месечно издание

РЕКОРДНИ ОБЯВИ ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 8.1 МИЛИАРДА ЕВРО ЗА ЕВРОПЕЙСКИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ
На 9 юли 2012 Европейската комисия публикува финалния и най-големия досега
комплект обяви за проектни предложения за изследвания по 7РП. Около 8.1
милиарда евро ще подпомогнат проекти и идеи, които да увеличат
конкурентоспособността на Европа и да решат проблеми като човешко здраве,
защита на околната среда и намиране на нови решения за растящите
предизвикателства, свързани с урбанизацията и управлението на отпадъците.
Финансирането в лъвският пай от предложения бюджет от 10.8 милиарда евро на
ЕС за изследвания за 2013.
Обявите са насочени към иновации и набор от социални предизвикателства,
изграждайки мост към Хоризонт 2020, следващата програма на ЕС, финансираща
изследвания за периода 2014-2020. Около 4.8 милиарда евро са предназначени за
тематични изследвания. Индустриалните иновации ще бъдат подпомогнати чрез
дейности ‘близо до пазара’, като пилотни идеи, демонстрации, стандартизация и
трансфер на технологии.
Специално внимание се обръща на МСП с пакет от 1.2 милиарда евро. Около 2.7 милиарда ще помогнат да се утвърди позицията на
Европа като дестинация от световна класа за изследователи, главно чрез индивидуални грантове от Европейския изследователски
съвет (1.75 милиарда евро) и Дейности по Мария Склодовска-Кюри (963 милиона евро) за обучение и мобилност на изследователи.
Повечето от обявите са публикувани на 9 юли 2012, но следват и още, които ще бъдат публикувани през есента.
За повече информация, моля посетете:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls

ОБЯВА ЗА ПРОЕКТИ НА ТЕМА КУЛТУРЕН И ИНДУСТРИАЛЕН ТУРИЗЪМ
Европейската комисия е публикувала обява за предложения за проектни предложения, насочени към създаването на
транснационални туристически проекти за културно и
историческо наследство.
Обявата цели допълване на регионалните и национални
политики чрез подкрепа за транснационално сътрудничество и
съвместни инициативи, насочени към създаването на
иновативни транснационални продукти в областта на
културния и/ или индустриален туризъм, с оглед на:
1. Помощ за диференциране на европейските туристически
оферти чрез капитализиране и остойностяване на
споделеното културно наследство; и
2. Принос към икономическата интеграция и създаването на
работни места в западащи (пост)- индустриални райони чрез
междурегионални и транснационални проекти за
сътрудничество в областта на туризма.
Всички предложения трябва да бъдат подадени до 28
септември 2012.
За повече информация, вкл. документите за кандидатстване и полезни връзки, моля посетете:
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/contracts-grants/calls-for-proposals/index_en.htm

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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