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Изграждане на интернета на бъдещето
С над един милиард потребители, Интернет е една от най-успешните истории в света. За да се гарантира бъдещото развитие на
интернет, се води борба с много предизвикателства в областта на бизнеса, технологиите, обществото и правителствата.
За справянето с тези предизвикателства, Европейската комисия създаде програма за бъдещо публично-частно интернет партньорство (FI PPP), включваща 152 организации от 23 държави-членки и други страни, свързани със Седмата рамкова програма на ЕС за
научни изследвания (FP7). Целта е да се излезе с единна обща визия за хармонизирани общоевропейски технологични платформи,
както и за хармонизиране и интегриране на съответните политически, правни, политически и регулаторни рамки.
С оглед на това, наскоро Комисията стартира първия етап от € 600 000 000-та FI PPP програма в подкрепа на иновациите в Европа и
помощ за бизнеса и правителствата, които разработват интернет решения, които са в състояние да управляват експоненциалното
нарастване на онлайн данните. Партньорството ще проучи осем области, където тези революционни данни могат да стимулират
иновациите и работните места в сферите на мобилни устройства, софтуера и услугите. Европейската комисия е предоставила € 300
млн. за финансиране за повече от пет години, на изследователски организации от Европа, публичния сектор и индустрията. Ако досега интернет е свързвал хората чрез компютрите, сега това става чрез мобилните телефони, а в бъдеще ще свързва цяла гама от
машини и обекти. Сегашната система просто не е в състояние да управляват тези бъдещи потоци от данни, нито е в състояние да
осигури желаната точност, гъвкавост и безопасност.
Първата фаза на FI-PPP ще продължи две години (2011-2012) и ще разработи набор от общи услуги за изготвяне на мащабен процес. Вторият етап (2013-14) ще включва мащабни проучвания на иновативни и комплексни интернет услуги и приложения в широк
кръг от области в цяла Европа. Третата фаза (2014-2015) ще бъде посветена на превръщането на тези проучвания в успешни цифрови екосистеми и свързването им към тяхната регионална иновационна политика.
За подробности вижте: www.fi-ppp.eu

Европейският център за МСП в Китай стартира онлайн портал
Професионалисти, фирми и подпомагащи търговията агенции, които се интересуват от развиване на бизнес с Китай, ще намерят
богата и полезна информация на новия уеб портал, стартиран от Европейския център за МСП в Пекин. Уебсайтът предлага безплатна практическа информация и конфиденциални съвети, за да помогне на МСП от ЕС да придобият по-ясна представа за правенето
на бизнес в Китай. Потребителите могат да зададат въпроси по теми като бизнес развитие, законови изисквания и експортни въпроси, специфични за китайския пазар, вариращи от това как да се получи разрешително и да се спазят стандартите до това дали има
пазар за конкретни продукти и услуги. Онлайн центърът на знанието съдържа библиотека с материали, които включват пазарни доклади, препоръки и случаи от практиката. Ако имате някакви въпроси, моля изпратете е-мейл на: enquiries@eusmecentre.org.cn
За повече информация относно Европейския център за МСП, моля посетете: www.eusmecentre.org.cn
За регистрация и свободен достъп до пълното съдържание на уебсайта и наличните услуги, моля натиснете тук:
http://www.eusmecentre.org.cn/multistep
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Бъдещето на Европейската Кохезионна политика: резултати от проведената обществена консултация
Обществената консултация върху заключенията от 5-тия Доклад за Кохезионната политика е привлякла голям интерес с 444 приноса, получени между 12 ноември 2010 и 31 януари 2011.
Заинтересованите страни са използвали консултацията, за да изразят своите гледни точни относно бъдещето на Европейската Кохезионна политика. Различни групи са взели участие, вкл. страни членки, икономически и социални партньори, регионални и местни
власти, както и граждани, европейски организации с интерес към териториалните въпроси, частни фирми и организации на гражданското общество. Получени са няколко мнения и от партньорите в Enterprise Europe Network.
По-конкретно, консултацията има за цел да събере гледните точки за това как Кохезионната политика на ЕС трябва да се адаптира
към новите предизвикателства и как нейното изпълнение може да бъде подобрено, за да се максимизира нейното влияние. Предназначението й е да помогне на Европейската комисия за оформяне на предложението за бъдещата политика. Резултатите от обществената консултация ще бъдат използвани също и в Оценката на въздействието на законодателния пакет след 2013.
За повече информация, моля посетете: http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/5cr/answers_en.cfm

Първи коментари върху консултацията относно бъдещето на
Европейско финансиране за изследвания и иновации
Наскоро проведената консултация на Европейската комисия относно бъдещето на европейското финансиране за изследвания и
иновации привлече широк интерес, събирайки повече от 1300 отговора на онлайн въпросника и над 750 становища до крайния срок
20 май 2011.
Майре Гохейгън-Куин, Европейският комисар за изследвания, иновации и наука, подчерта, че Иновационният съюз е топ приоритет в
ЕС. Според Комисаря Иновационният съюз има за цел да трансформира европейската наука от световна класа в доминираща; да
стане ясна намесата на публичния сектор за стимулиране на частния сектор в цяла Европа и да се премахнат оставащите затруднения пред комерсиализацията на добри идеи.
„Стартирахме бързо в това отношение, като Единният европейски патент и законодателните предложенията за венчър капитал и
стандартизация са вече в процес на подготовка”, каза Комисарят.
Резултатите от консултацията ще бъдат представени и дискутирани на конференция за Общата Стратегическа Рамка за ЕС, която
ще се проведе в Брюксел на 10 юни 2011.
За повече информация относно обществената консултация: http://ec.europa.eu/research/csfri/index_en.cfm
Повече информация за Иновационния съюз: http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Финансиране на еко иновации за ‘зелено’- мислещи МСП
Инициативата на Европейската комисия Еко-Иновации изгражда мост между научните изследвания и пазара. Сега около 38 милиона
евро са на разположение за съфинансиране на около 50 иновативни зелени идеи с добавена европейска стойност. Инициативата
подава ръка на иновативни и екологично чисти продукти, услуги и процеси – превръщайки ги до напълно разработени бизнес възможности, готови да бъдат реализирани от бизнеса и индустрията.
Обявата е отворена за всички юридически лица, но с приоритет ще се ползват малките и средни предприятия (МСП).
Кандидатите трябва да са ситуирани в една от следните държави:
•
Която и да е от 27-те страни членки на ЕС;
•
Норвегия, Исландия или Лихтенщайн;
•
Албания, Хърватска, Бивша Югославска Република Македония, Израел, Черна Гора, Сърбия и Турция; или
•
Други страни извън ЕС, които имат съответното споразумение.
Идентифицираните приоритети са:
•
Рециклиране на материали;
•
Устоичиви строителни продукти;
•
Храни и напитки;
•
Води (ново!);
•
Зелен бизнес/ интелигентни покупки.
Всички предложения трябва да бъдат подадени онлайн до 8 септември 2011.
Пакетът за кандидатстване може да бъде изтеглен от следния адрес:
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/getting-funds/application-packs/index_en.htm
За да изтеглите презентацията на Европейския инфо ден и справка за националните инфо дни:
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/events/2011/european-info-day-2011_en.htm
Преглед на проектите, които са били финансирани в предишни обяви:
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/in-action/index_en.htm
За повече информация относно еко-иновациите:
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/about/index_en.htm
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Достъп до търговски марки и регистрационни документи чрез уебсайта на OHIM
Заверени копия на заявленията за кандидатстване за търговска марка на Общността и регистрационни сертификати вече могат лесно да бъдат достъпени с натискането само на един бутон, благодарение на новата онлайн услуга, предлагана от Офиса за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM).
Потребителите вече могат да смъкват автоматично създадено сертифицирано копие на тези документи чрез директна връзка от
CTM-ONLINE страницата и от онлайн достъпа до CTM въвеждането на файлове.
http://oami.europa.eu/ows/rw/news/item1906.en.do

WIPO публикува Годишния преглед на Договора за патентно сътрудничество 2010
Световната организация за интелектуална собственост (WIPO) публикува „Годишен преглед на международната патентна система” с
последните статистически данни. Анализът показва възстановяване в броя на заявленията по Договора за патентно сътрудничество
през 2010, като Азия изпреварва Европа като регион с най-много заявки. Подробна информация по държави на произход на кандидатите и технологична област също могат да бъдат намерени в изготвения преглед.
Докладът може да бъде намерен на: http://www.wipo.int/pct/en/activity/pct_2010.pdf

Ново видео онлайн за Service Innovation
Ново видео илюстрира ключовите изводи и препоръки на експертния панел на Генерална дирекция „Предприятия и индустрия” за
Service Innovation в ЕС. Видеото подчертава ролята на катализатор на иновациите в услугите в оформянето на нови пазари и създаването на бизнес възможности и препоръчва по-систематичен подход за интегрирането на аспектите на иновациите в услугите във
всички политики, особено вътрешния пазар, иновационни партньорства и възникващи индустрии.
Докладът и препоръките на експертната група бележат промяна в подхода, призовавайки политиците да се засили ролята на иновациите в услугите като лост за модернизиране на индустриалната политика.
Видеото и докладът на експертния панел могат да се видят на:
http://www.proinno-europe.eu/promotion-pro-inno-europe-results/newsroom/new-video-serviceinnovation

Сигурни повърхности за храните
Строго регламентиране и все по-голямо внимание върху потребителите означава, че превенцията и премахването на микробното
замърсяване във веригата за доставки при храните сега е най-важният приоритет. Жизнено важно е всички повърхности, които влизат в контакт с храна и хранителни продукти, да бъдат без потенциално опасни микроорганизми. Изследователите са открили, че в
сравнение с конвенционалните анти микробни агенти, полимерните биоцидни материали, приложени върху повърхностите, имат
предимството да бъдат нелетливи, химически стабилни и не освобождават деградиращи елементи в околната среда. Финансираният от ЕС проект Biosurf е в процес на разработване на амино функционални норборни полимери, които могат да бъдат използвани за
създаване на биоцидни анти микробни повърхности за различни индустриални приложения. Проектът разработва също средства за
мониторинг на ефикасността на тези повърхности. Консорциумът първоначално се фокусира върху оценяване и специфициране на
характеристиките на микробите, типични за хранителните предприятия. Проведени са обширните изследователски анализи и са
разпространени въпросници до крайните ползватели. Анализирани са също проби с цел да се определят условията на място. Всичко
това е помогнало да се идентифицира точната бактерия, която да се прицели. Синтезирани са били различни амино-функционални
полимери и е била тествана тяхната антимикробна ефективност. Някои полимери са били положени върху стъклени субстрати или
смесени върху полиетиленова матрица. Плочи от неръждаема стомана също са били покрити със смес от Ni-P-PTEE. Най-добре
представилите се полимери са в процес на допълнително оценяване. Комбинираният подход може да доведе дори до още поподобрени анти микробни дейности, като тече подготовка за произвеждане на такива хибридни материали.
Създадени и тествани са също мониторингови инструменти за крайни ползватели. Дискутирани са основните параметри и е изготвен
софтуер. Освен това четири целеви бактерии са формирали основата за разработване на специална система за полимеразна верижна реакция, която ще бъде използвана за откриване и идентифициране на вида бактерии по време на следващи лабораторни
тестове в пилотното предприятие. Очаква се ефективните антимикробни и антиутаечни повърхности и покрития да подобрят хигиената и безопасността на храните в хранителните предприятия. Това ще минимизира потенциалните моменти на бездействие и ще
осигури ползи от разходите. Също така, чрез минимизиране на процесите на почистване и дезинфекция, ще се намали възможността за поглъщане на частично опасни химикали. Ползите от този проект, който ще приключи през 2011 година, са не само за крайните
ползватели, но и за потребителите. Създаден е уебсайт на проекта, който да повиши осведомеността и интереса към проектните
резултати.

Отварянето на световните ИКТ пазари цели нови търговски споразумения между ЕС и САЩ
Европейската комисия и правителството на САЩ в рамките на Трансатлантическия Икономически съвет (ТИС) се споразумяха върху
набор от 10 фундаментални принципа при търговията с услуги в областта на информационна и комуникационна техника. Двете страни предвиждат сътрудничество с трети страни за стимулиране капацитета на националните законодателства и подкрепа на световното развитие на ИКТ мрежите и услугите. Прилагането на тези принципи от държавите по света не само ще позволи на европейските и американските фирми да се възползват от търговски възможности, но ще позволи и на гражданите да се възползват от по-ниски
и по-конкурентни цени за ИКТ услуги, както и да имат достъп до по-широк кръг технологии.
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=697
3

Информационен бюлетин “Европейски новини”, бр. 5, май 2011 год.

Безплатно месечно издание

Център за подпомагане на малките и средни предприятия от ЕС в Китай
Основната цел на центъра е да съдейства за развитието на търговските отношения между ЕС и Китай.
През месец май 2011г. в Бейджинг, Китай е открит Център за подпомагане на малките и средни предприятия от ЕС в Китай. Създаването на центъра е обусловено, както от нарастващия през последните години стокообмен между ЕС и Китай, така и от необходимостта за оказване на подкрепа на европейските производители и особено на малките и средните предприятия за преодоляване на препятствията и предизвикателствата, които поставя пред тях китайският пазар.
Основната цел на центъра е да съдейства за развитието на търговските отношения между ЕС и Китай и да засили интереса на европейските производители към Китай. Предвидено е центърът да предоставя редица услуги за европейските МСП като:
•
събиране и анализиране на информация относно китайския пазар;
•
предоставяне на информация относно технически изисквания и стандарти;
•
осигуряване на зали за провеждане на срещи между европейски МСП и потенциални китайски партньори;
•
организиране на малки по мащаб изложения на европейски стоки;
•
провеждане на информационни кампании и семинари за европейски и китайски мениджъри;
•
осигуряване на връзка между отделни бази данни на европейски и китайски производители и др
За допълнителна информация можете да посетите интернет страницата на новосъздадения център: www.eusmecentre.org.cn . Телефон за контакт: +86 (0) 10 85275300, Факс: +86 (0) 1085275093.
Източник: Огра

Провеждане на „Борси на проекти и идеи”
Целта на борсата на проекти и идеи е да насърчи и улесни ефективното сътрудничество между бизнеса и неправителствените организации в България, като отчита интересите и възможностите и на двата сектора.
Предстои провеждането на първите „Борси на проекти и идеи” в гр. Пловдив (21 юни 2011 г.), гр. Пазарджик (28 юни 2011 г.) и гр.
Русе (29 юни 2011 г.).
Методът се основава на практическо сътрудничество, насочено към инициативи важни за местната общност. Това е работещ инструмент, особено подходящ във времена на икономическа криза, когато ресурсите са ограничени и ефективното им използване е от
огромно значение. Участници в събитието са неправителствени организации, компании и местен бизнес, бизнес сдружения, медии,
местна власт, активни граждани и лидери на местната общност. С участието си в „Борса за проекти и идеи” бизнесът би могъл да
спечели:
•
Нови партньори;
•
Достъп до нови услуги и ресурси;
•
Достъп до нови мрежи и контакти;
•
Възможност за достигане до нови потребители;
•
Разширяване на контактите с местната общност;
•
Добра бизнес репутация;
•
Принос в развитието на местната общност;
•
Обществено признание.
„Борса на проекти и идеи” се реализира с подкрепата на общините, местните и национални медии. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа и в партньорство с национални медии.
За допълнителна информация:
Мария Петкова, тел./факс: 02/944 27 55; Мобилен: 0888 62 74 08
Източник: Огра

Проект на Закон за публично-частното партньорство
На страницата на Министерство на финансите са публикувани проект на Закона за публично-частното партньорство и мотивите към
него. Законопроектът предвижда да се изграждат и експлоатират магистрали без тол-такси, пътища, летища, пристанища, жп гари,
ВиК, електрически и газови мрежи, детски градини, училища, болници, социални домове, коментира електронното издание на Дневник. Освен това по този начин ще могат да се осъществяват и услуги като събиране или оползотворяване на отпадъците или зимно
поддържане на пътищата, които сега се възлагат с обществени поръчки.
Срокът на договорите ще е от 3 до 35 години. В проектозакона обаче няма дефиниция за публична потребност, каквато трябва да
удовлетворяват такива проекти. За неатрактивните проекти е предвидено да се осигурят и допълнителни държавни или общински
средства. Правителството има намерение при разпределението на европейските средства за следващия програмен период от 2014
до 2020 г. да отдели средства за това.
Проектът е написан от работна група, назначена от премиера и ръководена от министъра на финансите Симеон Дянков. Съставените от нея текстове ще бъдат обсъдени днес с представители на местната власт и бизнеса и трябва да бъдат приети от Министерския съвет до края на юни.
Текстът на проекта на закона и мотивите може да видите тук:
Проект на Закон за публично-частното партньорство
Мотиви към проекта на Закон за публично-частното партньорство
Източник: Огра
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Безплатно месечно издание

Промениха Насоките по две процедури от ОП Конкурентоспособност
Предвидено е в случай, че кандидатът е посикал по-голям интензитет и/или размер на безвъзмездната финансова помощ, от определения в Насоките за кандидатстване, то комисията да го/ги намалява служебно, а не директно да отхвърля проекта.
Със Заповед № РД-16-490/09.05.2011 г. на заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма и Ръководител на Управляващия орган се изменят Насоките за кандидатстване по следните процедури:
1. Oткрита процедура с предварителен конкурентен подбор на проекти с няколко крайни срока за кандидатстване: BG161PO0031.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер";
2. Процедура с предварителен конкурентен подбор на проекти с няколко крайни срока за кандидатстване: BG161PO003-1.2.03
„Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове".
Консолидираните версии на изменените Насоки за кандидатстване по горепосочените две процедури може да изтеглите по-долу:
•
Насоки за кандидатстване по процедура BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за
технологичен трансфер";
•
Насоки за кандидатстване по процедура BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични
центрове".
С насоките за кандидатстване по горните процедури е приложен подходът, въведен с измененията на Вътрешните правила за работа
на Оценителната комисия и на екипа по договаряне при процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"2007 – 2013. Предвидено е в случай, че се установи
надвишаване на интензитета и/или на максималния размер на безвъзмездната финансова помощ, определен в Насоките за кандидатстване по съответната процедура, оценителната комисия да го/ги намаляваслужебно до максимално допустимия интензитет,
съответно до максимално допустимия размер на безвъзмездната финансова помощ.
Със Заповедта се отстранява допусната техническа грешка в Приложение Ж, което цели избягване на противоречиво тълкуване и
неясноти при прилагане на Насоките за кандидатстване, както и гарантиране на прилагането на горния подход.

Иновациите - приоритет за България
Нивото на иновациите е един от основните фактори за повишаване на добавената стойност в икономиката, а това е от ключово значение за повишаване на доходите и подобряване на живота на хората.
Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков при откриването на Седмия национален иновационен
форум „Иновации и конкурентоспособност". Събитието се състоя на 17 май 2011 г., в столицата. Министърът посочи, че трябва да
имаме ясен, целенасочен и разумен консенсус за целите и механизмите на политиката ни за насърчаване на иновациите. Това ще
даде повече възможности за бизнеса и ще увеличи доходите на хората. Конкретните мерки за осъществяване на тези цели да са
насочени към мобилизиране на финансов ресурс за бизнеса. Предоговореното споразумение между България и Европейския инвестиционен фонд по инициативата JEREMIE даде шанс за рисково финансиране на малки и средни предприятия. Средствата по ОП
„Конкурентоспособност" през последната година са приоритетно насочени към насърчаване на инвестиционната активност на българските предприятия. Създадена е благоприятна среда за стартиращи иновативни фирми, иновационни проекти и за внедряването
на нови продукти и процеси. До края на годината се очаква да бъде приет и проектозаконът за иновациите, който се подготвя от екипа на МИЕТ. Проектът предвижда да бъде възстановен Националния съвет по иновации като консултативен орган към министъра на
икономиката, енергетиката и туризма. Този съвет ще бъде ангажиран с мониторинга и контрола върху изпълнението на иновационната стратегия на България. Със закона ще бъде възстановена и дейността на Националния иновационен фонд като самостоятелно
юридическо лице и ще се въведат ясни механизми за набиране на средства от фонда.
В този процес, МИЕТ разчита и на партньорството на научноизследователските организации, бизнеса, академичните среди и неправителствения сектор.
Източник: Огра
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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