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Lead Story Headline 

ЕВРОПЕЙСКИ НОВИНИ 
Месечен бюлетин на Европейски информационен и иновационен център 
към Търговско-промишлена палата Враца Брой 1, 2011 год. 

€ 40 млн. нови стипендии за млади изследователи в Европа 
Всички млади хора, които искат да развият научна кариера в Европа през 2011 г. са насърчени да кандидатстват за € 100 000 
безвъзмездни средства по програмата на ЕС „Мария Кюри", която отпуска общо € 40,000,000. Целта е да се "предостави кариерна 
интеграция" за насърчаване на европейските учени, които работят в чужбина да се върнат у дома и за привличане на най-добрите 
таланти от други страни към европейските университети, фирми и други институции. 
С тези действията се цели да се обърне т. нар. "изтичане на мозъци " от европейските изследователи, които се преместват в 
чужбина. Според Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) до 30% от притежателите на докторска степен 
от Европа са работили извън Европа през последното десетилетие, повечето от които в САЩ. В работната програма на ОИСР за 
заетост и мобилност за 2010г. се казва, че изследователите се привличат към страни с по-добра финансова подкрепа за научни 
изследвания и по-здравословен инвестиционен климат. 
За да се превърне в истински иновационен съюз, Европа се нуждае от изследователи на световно ниво, които могат да се справят с 
големите предизвикателства на обществото. Европейският съюз е решен да вдъхновява, обучава и задържа висококвалифицирани 
изследователи. ЕС предоставя кариерна интеграция, която да е на разположение на млади учени от всички националности и да е  
достъпна във всички научни области.  
Крайният срок за кандидатстване е 8 март 2011 година. Кандидатурите ще бъдат проверявани от независимо жури от европейски и 
международни експерти на най- високо ниво.  
Действията по "Мария Кюри " са част от Програмата "Хора" в рамките на 7-ма рамкова програма на ЕС за научни изследвания и 
технологично развитие (FP7). През 2011 г. „Мария Кюри "ще разполага с бюджет от € 772 000 000 и се очаква да създаде 7,000 нови 
работни места. Освен индивидуални стипендии, "Мария Кюри" също подкрепя кандидат-докторанти, партньорства между 
академичните среди и индустрията, както и краткосрочни обмени.  
Повече информация относно дейностите "Мария Кюри"можете да намерите на: http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/  
Информация за „Мария Кюри” по страни http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/country-facts.cfm  
Информационна страница за Кариерна интеграция Грант: http://cordis.europa.eu/fp7/mariecurieactions/cig_en.html  
Работна програма на ОИСР за 2010 http://www.oecd.org/dataoecd/46/43/44893058.pdf  

 
Европейска енергетика и транспорт в цифри- Статистики за 2010 

Този джобен формат прави преглед на най- новите и най-важните  годишни статистики, свързани с енергетиката и транспорта в 
Европа. Тя включва Европейския съюз и 27 държави- членки, и доколкото е възможно, настоящите кандидатки за ЕС и страните от 
ЕАСТ. 
Данните в тази публикация са от различни източници- в това число Евростат, международни организации, данни от национални 
статистики, а когато такива не са налични- от собствени прогнози. 
Публикацията може да се поръча или изтегли на: http://ec.europa.eu/energy/publications/statistics/statistics_en.htm  
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ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ДВУСТРАННИ БИЗНЕС СРЕЩИ  
В РАМКИТЕ НА ИЗЛОЖЕНИЕТО ECOFIRA - ВАЛЕНСИЯ, ИСПАНИЯ 

 
Търговско-промишлена палата - Враца и центърът Enterprise Europe Network имат удоволствието да Ви поканят на двустранни 
бизнес срещи които ще се проведат на 15 и 16 февруари 2011 г. във Валенсия, Испания, в рамките на международното 
изложение ECOFIRA.  

ЗА СЪБИТИЕТО 
ECOFIRA е международно изложение, свързано с управление на отпадъците, акцентиращо върху водата, земята, въздуха, 
отпадъците, услугите и технологиите.  
Всяка година събитието е домакин на най-известните компании в сектора. Данните от 2007г. показват, че ECOFIRA са уважили 
повече от 3000 посетители и над 100 изложители. 
 
Срещите в рамките на изложението са част от проект Net4Biz, съфинансиран от Европейската комисия, имащ за цел да помогне на 
малките и средни предприятия да развият международното си сътрудничество и да навлязат на нови пазари. 
Очаква се да присъстват около 120 компании от 11 европейски страни (Австрия, България, Естония, Гърция, Италия, Малта, 
Норвегия, Полша, Испания, Швеция и Обединеното кралство). Освен това фирмите, присъстващи на изложението, могат да се 
срещнат с изложители, представляващи интерес за тях.  
 

ЦЕЛЕВИ СЕКТОРИ   
Управление на токсични и опасни отпадъци; Управление на опаковани отпадъци; Управление на системите на околната среда; 
Събиране, транспортиране и третиране на битови и промишлени твърди отпадъци; Оценка на производствени отпадъци; 
Пречистване на канални води; Сертифициране; Алтернативни източници на енергия; Рециклиране; Еко-продукти; Институции и 
органи; Улично почистване: системи и съоръжения; Екопаркове; Превозни средства за транспортиране на отпадъци; Уплътнители за 
отпадъци; Изграждане и експлоатация на пречиствателни станции; Биологични продукти за септични ями; Градинарски и 
озеленителни услуги 
 

ПРОЦЕДУРА ПО УЧАСТИЕ 
Чрез информацията, предоставена от Вас в регистрационна форма, компанията Ви ще бъде включена в онлайн каталог, намиращ се 
на www.net4biz.se, както и в CD. 
Непосредствено преди събитието, на всички участници ще бъде раздаден хартиен каталог на събитието с контактните данни на 
всички участници. От списъка с участващите компании можете да изискате и да уговорите предварително срещи с компаниите, от 
които се интересувате. 
По време на събитието срещите се провеждат на номерирани маси и всяка среща продължава около 25 мин. Официалният език е 
английски, но ще бъдат осигурени преводачи. Допълнителни срещи могат да се уговорят на място. Разбира се, могат да се проведат 
голям брой неформални контакти извън официалната програма.   
 

ПРОГРАМА 
15 февруари, 9.00 - 17.00 

Бизнес срещи 
Обяд и вечеря 

16 февруари, 9:00 - 12:00 
Бизнес срещи 

Обяд 
Посещение на изложението - осигурен превоз  

 
ПАКЕТ ЗА УЧАСТИЕ 

Участието е безплатно за един участник от компания. Всеки пакет за участие включва: 
каталог на събитието, CD, уговаряне на срещи, преводачески услуги, обяд по време на двата дни и вечеря. Превоз до изложението. 
Всички участници поемат сами транспортните и хотелските си разходи. При желание ТПП-Враца може да Ви съдейства за 
закупуване на самолетни билети и резервиране на хотел.  
 

За повече информация, свързана със събитието: 
Велина Савчева 

Търговско-промишлена палата - Враца 
Тел: 092/660271 

e-mail: cci-vr@bitex.com 
        cci-vr@online.bg  
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Ново проучване за предприемачеството на културните и творческите индустрии в Европа 
Европейската комисия наскоро публикува проучване относно предприемаческото измерение на културните и творческите индустрии 
(КСИО), в което се прави преглед на операциите и нуждите на фирмите от КСИО, особено на малките и средни предприятия (МСП).
  
Докладът предоставя информация за ключовите фактори за укрепване на предприемачеството на КСИО, като например достъп до 
финансиране, пазарни бариери, правата върху интелектуалната собственост (ПИС), образованието и обучението, иновациите и 
процесите на сътрудничество.  
От тези ключови предизвикателства, проучването показва общите подходи за развитие на благоприятна среда, както и конкретни 
препоръки за осигуряване на подкрепа за всеки фактор, като подчертава най-добрите практики и като се вземат предвид разликите 
за всеки сектор, различните нива на политиката, както и различните етапи на разработването, в която се намират КСИО.  
Пълният текст на проучването на английски език, както и резюме на френски и немски език, може да бъде изтеглен от: 
http://ec.europa.eu/culture/key-documents/doc3124_en.htm  
 
Европейската комисия открива пътя към Европейския регистър на предприятията в автомобилния транспорт 

Европейската комисия прие правила за свързване на националните електронни регистри на предприятията за автомобилни превози. 
Тази свързана база данни, се нарича "Европейски регистри на предприятията за 
автомобилен транспорт (ERRU) и би следвало да стартира до 1 януари 2013. 
ERRU позволява по-добър обмен на информация между държавите-членки, за да 
могат компетентните органи по-добре да контролират спазването на правилата в 
предприятията за автомобилни превози. 
Предприятията, които не спазват правилата, когато работят в чужбина, ще се 
изправят пред последиците в държавата-членка, в която се намират. Това ще 
създаде условия за справедлива конкуренция на пазара на автомобилния 
транспорт. Създаването на национални регистри и тяхното взаимно свързване се 
изисква съгласно законодателството за достъп до предприятията за автомобилни 
превози.  
Повече информация, включително връзки към законодателството, което е в сила, 
могат да бъдат намерени на: http://ec.europa.eu/transport/road/access/erru_en.htm  
 

Обществено допитване относно Енергийната Пътна карта 2050 
През втората половина на 2011г. Европейската комисия ще предложи пътна карта 2050. Тя ще следва пътната карта за 
Нискокарбонова Икономика до 2050г, която ще се фокусира върху намаляване на емисиите на парниковите газове в цялата 
икономика на ЕС, в контекста на целта на Европейския съвет за намаление на емисиите на парниковите газове в ЕС с 80-95% до 
2050г., в сравнение с тези през 1990г. 
Енергийната Пътна карта 2050 ще има за цел да представи различни пътища за постигане на целите в сектора. Тя ще се занимава с 
установените цели на енергийната политика на ЕС - устойчивото развитие, енергийната сигурност и конкурентоспособността, и ще се 
съсредоточи върху това как може да се подобри енергийната сигурност и конкурентоспособността през прехода към 
нисковъглеродни енергийни системи. 
Всички заинтересовани страни и граждани в и извън Европейския съюз са поканени да участват, като отговорят на въпросите до 7 
март 2011 година. Отидете на уеб страницата за общественото допитване по въпросите на енергийната Пътна карта 2050: 
http://ec.europa.eu/energy/strategies/consultations/20110307_roadmap_2050_en.htm  
 

Покана за допълнителни членове на INNO- Пртньорски Съвет 
Партньорски форум INNO наскоро е отправил покана за назначаване на заинтересовани допълнителни членове на INNO Съвета за 
партньорство. Той има за цел ключови лица да се присъединят към усилията за превръщане на Европа в по-привлекателно място за 
иновативни малки и средни предприятия. Партньорския съвет INNO е създаден на партньорския форум INNO в рамките на PRO 
INNO Europe ® инициатива на Генерална дирекция "Предприятия и промишленост "на Европейската комисия.  
Крайният срок за подаване на заявленията е 15 февруари 2011 година. Повече информация по тази покана на: 
http://www.proinno-europe.eu/inno-partnering-forum/newsroom/call-expression-interest-joininno-partnering-council-deadline-150220  
 

Как да напишем конкурентно Предложение за 7РП, Копенхаген - 6-ти април, 2011 година 
Датската агенция за наука и иновации ще обучава изследователски мениджъри и администратори за подготовката на 
професионални и конкурентни предложения за научни изследвания по 7РП програма на ЕС. В еднодневен курс ще се обясни 
значението на РП7 за политиките на ЕС, често срещаните проблеми при писане на предложения и критериите за спечелване на 
предложения. Курсът ще включва и практически съвети за събиране на информация, избор на стратегически партньори, и избягване 
на дублирането на приложенията.  
Курсът ще се проведе на английски и изисква заплащането на такса. Допълнителна информация (само на датски) можете да 
намерите на: http://www.fi.dk/nyheder/arrangementer/2011/kursus-110406/  
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Онлайн ресурси за предприемачи 
За да се помогне на МСП да реализират пълния си потенциал, Европейската комисия изброява на своя уебсайт програмите за 
предприемачи "Образованието по предприемачество", заедно със съответните връзки. Сайтът разполага с 12 схеми, включително 
"Еразъм" за млади предприемачи, няколко бизнес образователни и международни програми за обмен, както и съответните тръжни 
процедури.  
За пълния списък отидете на: http://ec.europa.eu/small-business/tags/educating-for-entrepreneurship/index_en.htm  
 

Международна конференция за ICST дигитален бизнес, Лондон - 23 и 24-ти февруари 2011 
Това събитие ще бъде посветенo на бъдещето на дигиталния бизнес по един цялостен начин, като се има предвид развитието на 
бизнес моделите, на въздействието на отворената информация, работата на потребителите на нови услуги, на регулаторната среда 
и на въздействието на нови технологии и новата инфраструктура.  
Това е втората международна конференция, организирана от Института за компютърни науки, социална информатика и 
телекомуникационен инженеринг (ICST) 
За повече информация и записване отидете на: http://digibiz.org/  
 

4-ти Международен Бизнес форум „Русия – Европа: Сътрудничество без граници”, Москва, Русия 
18 април 2011 

Enterprise Europe Network Враца към Търговско-промишлена палата - Враца има удоволствието да Ви покани на събитие, 
организирано от Асоциацията на Московските предприемачи -  форум за бизнес възможности / инвестиционен форум за намиране на 
партньори „Русия – Европа: Сътрудничество без граници” (www.ru-eu-cooperation-without-frontiers.com), който ще се проведе в 
Москва на 18 април 2011 г. в Правителствената изложбена зала (ул. Нови Арбат 36/9).  
  
Участието е безплатно. Участниците поемат разходите си по пътя и настаняването. По индивидуално желание, могат да бъдат 
осигурени две услуги, които се заплащат допълнително:  
 а) преди форума – поставяне на рекламни материали за фирмата на сайта на форума ( не повече от 3 страници, формат 
WORD с/без снимки, Times New Roman 12, без данни за контакт, за предпочитане на руски език. (200 евро без ДДС 18%);  
 б) по време на форума – осигуряване на 4-метров щанд на фирмата (400 евро без ДДС 18%).  
  
Форумът ще бъде посветен на двустранните преговори между руските индустриални фирми, между които МСП в производството, 
изследването, развитието, услугите, включително инвестиционни проекти, фирми, които желаят да намерят потенциални бизнес 
партньори в Европа и европейски фирми, между които МСП и бизнес подпомагащи институции, които биха проявили интерес по 
отношение на руски бизнес предложения и проекти или които от своя страна предлагат сътрудничество, включително инвестиционни 
проекти, свързани с руската бизнес общност.  
  
Успоредно с намирането на партньори в Програмата на форума и на трите кръгли маси,  ще се обсъди ускоряването на 
модернизирането на руската икономика и диверсификацията чрез включването на руски компании, сред които и МСП, които имат 
международни бизнес отношения, особено с Европейски страни, които участват в съвместната инициатива между Русия и ЕС " 
Партньорство за модернизация ";  ролята на столицата на Русия - Москва като потенциален международен бизнес и 
финансов център и катализатор за международните фирми, в това число и МСП в руския регион; подпомагане на руските 
промишлени предприятия в банковото кредитиране на инвестиционни проекти и предложения за бизнес партньорство, 
разширяване на дейностите им по внос/износ, привличане на преки чуждестранни инвестиции и съвременни технологии.  

За нас ще е чест да се присъедините към това специално събитие! 
 

За повече информация и записване за участие:  

Велина Савчева 

Enterprise Europe Network Враца 
Търговско-промишлена палата - Враца 

Тел: 092/660271 
Факс: 092/626308 

email: cci-vr@online.bg 
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Информация от Българската Агенция за Инвестиции (БАИ) относно каталог на големите инвестиционни проекти 
в България 

Българската Агенция за Инвестиции (БАИ) започва подготовката на каталог на големите инвестиционни проекти в България. 
Каталогът ще бъде във формата на луксозно издание, което ще се изпраща на търговските ни представители и посолства в чужбина, 
ще се използва от представители на агенцията за инвестиции и от висши държавни служители по време на конференции, форуми и 
бизнес срещи в България и чужбина. Онлайн вариант на каталога също така ще има на сайта на БАИ. С оглед на това, вярваме че 
този каталог ще получи внимание от страна на потенциалните инвеститори. 
Включването на проекти в каталога ще бъде безплатно.   
Проектите трябва да са с очаквана стойност над 500 хил. лева и да са разпределени в следните категории: 
 
1. Промишленост 
2. Земеделие и селско стопанство 
3. Транспорт, логистика и инфраструктура 
4. Туризъм 
5. Околна среда и възобновяеми енергийни източници 
6. Иновативни и творчески проекти 
7. Недвижимост 
 
БАИ е правителствена агенция за насърчаване на инвестициите към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. 
Мисията на агенцията е да привлича инвестиции в България, да подпомага стартиращите проекти и да гарантира успешното им 
развитие като в резултат се създават нови работни места, подпомага се износът и трансферирането на технологии и знания в 
българската икономика. 
Вярваме, че настоящият проект ще помогне за осъществяването на контакти между потенциални инвеститори и български 
предприемачи, както и между държавни, общински и областни институции, които искат да развият определен инвестиционен проект в 
техния ресор. 
За повече информация, молим всички заинтересовани да се обръщат към БАИ, на електронна поща catalog@investbg.government.bg, 
или на телефон 02 9855572. 
 

Търговски възможности за български фирми на руския пазар 
Търговско-Промишлена палата –Враца предоставя на Вашето внимание информация относно оказване на логистична подкрепа на 
фирмите от Северозападна България, които проявяват интерес към руския пазар. 
Центърът на промишлеността на Република България в Москва е структура към Министерството на икономиката, енергетиката и 
туризма.Основната му задача е да съдейства за представяне на българския бизнес на пазара на Руската федерация. 
В изпълнение на своите функции, Центърът е публикувал актуална информация  на интернет страницата си-www.cprb.ru , както и на 
телефон 007 495 726 58 00, факс 007 495 726 58 90 или по електронната поща на адрес info@cprb.ru  

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.  


