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КЛЮЧОВИ БАЗОВИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ХАЙ ТЕК ЛИДЕРИ
Експертна група, създадена от Европейската комисия, формулира насоките за създаване на конкурентно предимство на
Европейската индустрия при внедряването на индустриалните технологии на бъдещето (ключовите базови технологии), като
нанотехнологиите и съвременните материали. Основните заключения призовават вземащите решения да предприемат радикални
политически мерки за запазване критичната способност и капацитета чрез един цялостен подход към технологиите.
По-специално, докладът дава препоръка, че значението на пазарите трябва да бъде отразено в структурата и баланса на
финансирането в предстоящата рамка за изследвания и иновации, и в приоритетите на бъдещата регионална политика на ЕС. На
технологичните изследвания и проекти за демонстрация на продукта трябва да се даде висок приоритет. Допълнителните препоръки
обхващат комбинация от механизми за финансиране на европейското и национално равнище, и действия за подобряване на
технологичните умения в Европа.
Групата също така призовава за "политика за интелектуалната собственост в Европа”, както и редовен мониторинг и анализ на
развитието на пазара на ключовите технологии.
Комисията трябва да представи доклад за препоръките в съобщение в началото на 2012 г..
За повече информация:
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/key_technologies/kets_high_level_group_en.htm

СВЕТОВНА СРЕЩА ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ– INDIA-GLOBAL SUMMIT 2011 НЮ ДЕЛХИ, ИНДИЯ
Срещата ще предостави възможност на микро, малките и средни предприятия да покажат продуктите си, да представят нови
технологии, стратегии, иновации и креативност, оборудване, промоции и глобализация.
В периода 19 – 20 октомври 2011 г. в хотел „The Lait”, Ню Делхи, Индия ще се проведе Световна среща за малки и средни
предприятия „India Global Summit” 2011, организирана съвместно от Конфедерация на индийската промишленост (CII) и
Министерството на микро, малки и средни предприятия (Правителство на Индия).
Срещата ще предостави възможност на микро, малките и средни предприятия да покажат продуктите си, да представят нови
технологии, стратегии, иновации и креативност, оборудване, промоции и глобализация. Ще се представят възможностите за
предлагане на бизнес решения за МСП в различни области на дейност.
В срещата ще вземат участие фирми и организации от Европа, Близкия Изток, Австралия, Африка, Латинска Америка, Китай, Корея,
Тайван, Италия, Великобритания, Германия, САЩ, Сингапур и др.
За допълнителна информация:
Тел: +91-11-24853006, +91 11 24629994-7, ext. 407, 409
Факс: +91-11-24626149
www.cii.in, www.msme.gov.in
E-mail: suvendu.mahapatra@cii.in, vineet.mishra@cii.in
1

Информационен бюлетин “Европейски новини”, бр. 8, август 2011 год.

Безплатно месечно издание

7 МЛРД. ЕВРО ЗА АВАНГАРДНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Последната покана на ЕС за предложения за научноизследователски проекти е съсредоточена върху иновациите и пазарната
реализация на добри идеи.
Около 7 млрд. евро безвъзмездни средства са на разположение тази година, като част от текущата програма за финансиране на
изследванията с общ бюджет от 53 млрд. евро за периода 2007-2013 г.
Изследователски екипи от ЕС и извън него могат да кандидатстват за средствата, с помощта на които Европа се стреми да развие
изследвания на световно ниво и да скъси преднината на своите основни конкуренти в нововъведенията - САЩ и Япония.
За тази цел ЕС иска да увеличи разходите за научни изследвания до 3 % от брутния вътрешен продукт до 2020 г. (в сравнение с 2 %
през 2009 г.). Това може да допринесе за създаване на 3,7 млн. работни места и увеличаване на годишния растеж с около 800 млрд.
евро.
Поканата за научноизследователски проекти е съобразена също така с целите на политиката на ЕС за "Съюз за иновации English ".
Тази водеща инициатива на стратегията за растеж и заетост "Европа 2020" ще стимулира и ускори нововъведенията в Европа, като
същевременно премахне пречките пред достигането на добрите идеи до пазара.
Безвъзмездните средства за изследвания ще бъдат насочени главно към области като:
• активно остаряване в добро здраве - подпомагането на възрастните хора да водят активен и независим живот е първото
европейско партньорство за иновации, съчетаващо публични и частни изследвания;
• информационни и комуникационни технологии - мрежова и свързана с услугите инфраструктура, наносистеми и микросистеми,
фотоника, роботика, цифрово съдържание, езици, здраве и енергийна ефективност;
• колаборативни проекти между европейски изследователи, помагащи им да пласират откритията си на пазара;
• подпомагане на изследователите - около 10 000 от тях ще получат средства чрез програмата "Мария Кюри" English , в рамките на
която стартира пилотен проект за насърчаване на предприемачеството и сътрудничеството между университети,
научноизследователски органи и частни компании;
• екологични предизвикателства - изменение на климата, загуба на биоразнообразие, ефективно използване на ресурсите;
• по-безопасна и по-здравословна храна - инвестиции в силна биоикономика, усъвършенстване на производствените методи;
• нанотехнологии - изследванията на поведението на частиците на атомно и молекулярно ниво могат да доведат до нови видове
заводи, по-екологични коли и енергийно ефективни сгради;
• по-чист, по-безопасен и по-ефикасен транспорт и мобилност.
Близо 16 000 изследователи ще получат финансиране за проекти през тази година. Около 1 млрд. евро ще бъдат използвани в
помощ на иновациите в малките и средните предприятия.
Ще бъде учредена също нова награда за жени новатори English , чиято работа е била подпомогната от програмата за финансиране
на научни изследвания.
Източник: Огра

НОВИ ПРАВИЛА ЗА ИНТЕРНЕТ ТЪРГОВИЯ
Новата директива за правата на потребителите в Европейския съюз ще увеличи административните пречки пред дребните търговци.
Това смятат представители на малките и средните предприятия, цитирани от EurActiv.
Миналата седмица Европейският парламент одобри новите правила за търговията по интернет. Според тях потребителите ще могат
да върнат закупен в интернет продукт в рамките на две седмици, след като са получили покупката. Освен това търговците ще бъдат
задължени да дават на клиентите подробна информация за крайната цена на поръчаните продукти, както и контакти за обратна
връзка.
Окончателният текст на директивата не създава необходимото равновесие между интересите на търговците и тези на
потребителите, заяви Андреа Бенаси, генерален секретар на Европейската асоциация на занаятите, малките и средните
предприятия.
Правилата очевидно са насочени срещу принципа "да помислим първо за по-малките", подчерта той. Новото законодателство ще
допринесе твърде малко за повишаването на доверието в малките и средните предприятия в условията на сегашната икономическа
криза.
Приетата директива ще бъде в ущърб за милиони малки и средни предприятия в Европа, защото ще доведе до несъразмерно
увеличаване на административните разходи в замяна на малка или почти никаква полза за потребителите, подчерта генералният
секретар на Асоциацията на Европейските търговско-промишлени палати Арналдо Абруцини.
Европейските потребители обаче приветстваха приетите промени. За щастие Европарламентът се вслуша в потребителските
организации, заяви генералният директор на Европейската организация на потребителите Моник Гойенс. Директивата е сериозен
компромис - потребителските правила в някои държави сега са много по-сериозни, но все пак чрез нея се отбелязва напредък за
европейските потребители като цяло.
Според експерти, цитирани от изданието, обаче успехът на приетите мерки ще зависи най-вече от способността и волята на
европейските правителства да въведат новото законодателство.
Начинът, по който държавите членки транспонират новите правила в националното си законодателство, ще бъде от ключово
значение за развитието на търговията от разстояние и през интернет, заяви Сузане Чех, генералният секретар на Европейската
търговска асоциация за дистанционни продажби.
Източник: Огра
2

Информационен бюлетин “Европейски новини”, бр. 8, август 2011 год.

Безплатно месечно издание

Малки и средни предприятия в затруднение ще могат да избягват фалит чрез споразумение с кредиторите си
Малки и средни предприятия в затруднение ще могат да се възползват от производството за оздравяване и предпазване от
несъстоятелност, предвидено в измененията в Закона за МСП, които са в процес на обществено обсъждане.
Тази процедура се развива извън производството по несъстоятелност, дори и когато МСП е в състояние на неплатежоспособност
или свръхзадлъжнялост. Така производството за оздравяване представлява алтернатива на несъстоятелостта за МСП, което
позволява на длъжника както да продължи своята дейност, така и да запази репутацията и доверието на своите потребители и
контрагенти.
Проектът предвижда, че МСП, което е в затруднение, може да сключи споразумение с всички или част от своите кредитори или да
прехвърли изцяло или частично предприятието си на тях, за да избегне фалита. В законопроекта са уредени ясно условията, при
които съдът открива производство по оздравяване. За да бъде открито то, към предприятието не трябва да има висящи
производства по несъстоятелност. От друга страна, откриването на производство за защита спира производствата за
несъстоятелност, когато те са образувани по по-късно подадени молби.
Законопроектът предвижда назначаването на посредник, чиято задача е да проведе преговори с кредиторите. Когато длъжникът е
заявил желание да продаде цялото или част от предприятието или е направено предложение за прехвърляне на всички или част от
дяловете или акциите, посредникът трябва да проучи пазара за евентуални купувачи. Той трябва също да проведе преговори с
известните кредитори на длъжника, за да получи съгласието им за предложеното прехвърляне. Посредникът може да е лице, което
е вписано в регистъра на медиаторите или в списъка на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици.
В проекта е предвиден срок от четири месеца за провеждане на преговорите между длъжника и кредиторите. Този срок може да
бъде продължен еднократно за един месец въз основа на мотивирано становище на посредника, ако се очаква постигане на
споразумение или сключване на договор.
Регламентирани са ясни условия, при които съдът утвърждава споразумението за прехвърляне на предприятието или част от него.
Проектът предвижда, че кредиторите, подали молби за производство по несъстоятелност на длъжника, трябва да са съгласни с
постигнатото споразумение, за да бъде то утвърдено от съда.
От друга страна, утвърденото споразумение или договор е основание да бъдат прекратени висящите производства по
несъстоятелност.
Ако длъжникът не изпълнява задълженията си по постигнатото споразумение, то отпада, като се възстановяват правата на всички
кредитори и това е основание за откриване на производство по несъстоятелност. Този текст насърчава кредиторите да съдействат
на длъжника за продължаване на дейността му, без да се опасяват, че при неизпълнение на споразумението ще бъдат засегнати
техните права.
Предложените със законопроекта изменения имат за цел да осигурят възможност на малко или средно предприятие в затруднение,
да преодолее това състояние. Предлаганата процедура е насочена именно към малките и средните предприятия, тъй като в
преобладаващия брой случаи те не разполагат с възможност със свои сили и средства да се справят със затрудненията и това става
причина за обявяването им в несъстоятелност и прекратяването на дейността им.
В действащото българско законодателство оздравяването на предприятие неплатежоспособност или свръхзадлъжнялост, е
включено в производството за несъстоятелност. Затова предприемането на мерки за оздравяване предполага открито производство
по несъстоятелност. Тази процедура е неприложима по отношение на търговци, които изпитват временни затруднения. От друга
страна влизането в процедура по несъстоятелност значително намалява възможностите на длъжника да продължи дейността си,
тъй като засяга почти необратимо доверието в него.
Промените в Закона за малките и средните предприятия са поредна стъпка за подобряване на бизнес средата и насърчаване на
предприемачеството в България. Те са изцяло в синхрон със законодателния Акт за малкия бизнес, приет от ЕС през 2008 г. Той
определя като един от основните принципи на политиката към МСП възможността за „втори шанс".
Съгласно последния доклад на Световна банка „Doing Business 2011", световната финансова и икономическа криза накара много
страни да подобрят своето законодателство по отношение на процедурите по несъстоятелност. Германия удължи до 2013 г.
мораториума върху изискването свръхзадължени компании, които имат шанс да оцелеят, да подават молба за несъстоятелност.
Латвия въведе нова извънсъдебна процедура. Румъния въведе нова пред-несъстоятелност процедура през 2010 г. за компании в
затруднение с оглед избягване на несъстоятелността. В Испания беше приет нов закон, въвеждащ извънсъдебна процедура за
преструктуриране на корпоративните дългове. Хонконг разглежда въвеждането на нова процедура за реорганизация на фирми в
затруднение. За съжаление в този доклад България е поставена на незавидното 83-то място по отношение на ефективността на
процедурите по несъстоятелност.
В условията на криза на европейско ниво, броят на фирмите изпаднали в несъстоятелност през 2010 г. нараства с 5%, след
нарастване през 2009 г. с 46%. В България са налице подобни тенденции. Изследванията показват, че обикновено стойността на
активите и броят на запазените работни места са по-високи, ако фирмата в затруднение бъде запазена като цяло или ако бъдат
запазени нейните жизнеспособни части.

В СИЛА СА НОВИТЕ ПРАВИЛА ЗА ГЕОГРАФСКИТЕ ОЗНАЧЕНИЯ
Новият регламент на Европейската комисия № 538/2011 относно защитените наименования за произход и георгафските означения,
традиционни наименования, етикетирането и представянето на определени лозаро-винарски продукти, е публикувано в Официалния
вестник на 1 юни 2011г.. Той изменя Регламент (ЕО) № 607/2009 относно определянето на някои подробни правила за прилагането
на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета. Няколко разпоредби на Регламент (ЕО) № 607/2009 се изменят, по-специално член 41,
свързан с взаимоотношенията между защитените традиционни наименования и търговски марки.
За по-подробна информация за новия регламент посетете:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:147:0006:0012:EN:PDF
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Отворени конкурси по теми „Информационни и комуникационни технологии”, „Наука в обществото” и
„Социално-икономически и хуманитарни науки” от Седма рамкова програма на ЕС
На 20 юли 2011 г. са отворени следните конкурси за подаване на предложения за проекти по теми „Информационни и
комуникационни технологии”, „Наука в обществото” и „Социални-икономически и хуманитарни науки” от Седма рамкова
програма на ЕС:
1. Осми конкурс по тема ИКТ (Конкурс FP7-ICT-2011-8), с бюджет 787 млн. евро. Крайният срок за подаване на предложения е 17
януари 2012 г. по следните теми: Всепроникващи и ползващи се с доверие инфраструктури за мрежи и услуги; Алтернативни пътища
за разработване на компоненти и системи; Технологии за цифрово съдържание и езици; ИКТ за ниско-въглеродна икономика; ИКТ за
обучение и достъп до културни ресурси; Бъдещи и нововъзникващи технологии; Хоризонтални действия.
Повече информация за осми конкурс по тема ИКТ от Седма рамкова програма може да намерите на страницата: http://ec.europa.eu/
research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ICT-2011-8
2. Конкурс „ИКТ за зелени коли – 2012” по тема ИКТ (Конкурс FP7-2012-ICT-GC), с бюджет 30 млн. евро и краен срок за подаване
на предложения за проекти 1 декември 2011 г.
Повече информация за този конкурс може да намерите на страницата: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?
callIdentifier=FP7-2012-ICT-GC
3. Конкурс „Енергийно ефективни сгради – 2012” по теми ИКТ, Енергия и околна среда (конкурс FP7-2012-NMP-ENV-ENERGYICT-EeB), с бюджет 140 млн. евро и крайна дата за подаване на предложения за проекти 1 декември 2011 г.
Повече информация за този конкурс може да намерите на страницата: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?
callIdentifier=FP7-2012-NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB
4. Конкурс „Фабрики на бъдещето – 2012” (конкурс FP7-2012-NMP-ICT-FoF), с бюджет 160 млн. евро и крайна дата за подаване на
предложения за проекти 1 декември 2011 г.
Повече информация за този конкурс може да намерите на страницата:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-2012-NMP-ICT-FoF
5. Конкурс FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2012-1 по Работна програма 2012 на тема „Наука в обществото”, с общ бюджет 37.4 млн.
евро. Крайният срок за подаване на предложения е 22 февруари 2012 г. по следните основни направления: По-динамично
управление на връзките между науката и обществото (индикативен бюджет 19.5 млн. евро); Укрепване на потенциала, разширяване
на хоризонтите (индикативен бюджет 17.9 млн. евро);
Повече информация за конкурса може да намерите на страницата: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/capacities?
callIdentifier=FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2012-1
6. Конкурс FP7-SSH-2012-1 по тема „Социално-икономически и хуманитарни науки”, с общ бюджет 39 млн. евро и краен срок за
подаване на предложения за проекти 2 февруари 2012 г.
Повече информация за този конкурс може да намерите на страницата:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-SSH-2012-1
7. Конкурс FP7-SSH-2012-2 по тема „Социално-икономически и хуманитарни науки”, с общ бюджет 48 млн. евро и краен срок за
подаване на предложения за проекти 2 февруари 2012 г.
Повече информация за този конкурс може да намерите на страницата:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-SSH-2012-2
8. Конкурс FP7-ERANET-2012-RTD, с общ бюджет 38.5 млн. евро и краен срок за подаване на предложения за проекти 28 февруари
2012 г.
Повече информация за този конкурс може да намерите на страницата:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ERANET-2012-RTD

БЮЛЕТИН НА ЦЕНТЪРА ЕС-ЯПОНИЯ ЗА ПРОМИШЛЕНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Последният бюлетин на Центъра ЕС-Япония съдържа статии по следните теми:
•
Новини на Центъра
•
Бизнес Кръгла маса - годишна среща в Рим
•
20-та среща на върха ЕС-Япония - Брюксел
•
Онлайн публична консултация на Европейската комисия - едно ново партньорство, с което да се помогнат МСП да се
възползват от глобалните възможности
•
Предстоящи ЕО възможности за обучение, финансирани в Япония
•
Новини от Enterprise Europe Network
•
Противодействие на голямото земетресение в Япония на 11 март 2011г.
•
Спешно Проучване на актуалното състояние на промишленостите след земетресението в Япония
•
База данни на японските обществени поръчки - английска версия
•
ЕС-Япония – кратки новини и календар
За да прочетете статиите, отидете на:
http://documents.eu-japan.eu/media/publications/newsletter/june11.pdf
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Безплатно месечно издание

Малките и средните предприятия получават 400 млн. евро при преференциални условия
Малките и средните предприятия в България ще могат да получават кредити при преференциални условия, след като днес, 14 юли
2011 г. , бе подписано споразумението за стартиране на гаранционния фонд по инициативата Джереми.
Документът бе подписан в присъствието на министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков и заместник
министър Евгени Ангелов от изпълнителния директор на Европейския инвестиционен фонд Ричард Пели и представители на петте
банки, които ще обслужват процеса – СИБанк, Уникредит Булбанк, ОББ, Прокредит банк и Райфайзенбанк България.
Чрез инструментите на финансовия инженеринг по инициативата Джереми преместваме фокуса на финансирането от това „за какво
има средства" към това „от какво имам нужда", каза по време на церемонията министър Трайков. Той акцентира и върху анализа,
мотивирал усилията на МИЕТ за подобряване достъпа на компаниите до финансов ресурс: „32 % от проектите на иновативни
компании и над 30 % от тези за подобряване на технологиите и управлението в предприятията пропадат заради липса на средства"
Освен гаранционния, в рамките на инициативата Джереми са структурирани няколко типа фондове за рисково финансиране, за да
покрием нуждите на фирмите от финансов ресурс във всички етапи от развитието им, каза заместник министър Ангелов. По думите
на изпълнителния директор на ЕИФ Ричард Пели по-ниските лихви и обезпечения по кредитите от гаранционния фонд ще
стимулират инвестициите и растежа на малките и средните предприятия в България.
По линия на инициативата Джереми за гаранционния фонд са отделени над 150 млн. лева. Заедно с привлеченото финансиране,
още през това тримесечие българските малки и средни предприятия могат да разполагат с над 800 млн.лева. С тези средства ще
бъдат гарантирани преференциалните заеми, които избраните банки ще отпускат на малките и средните предприятия в страната.
Благодарение на тази гаранция лихвите и изискваните обезпечения ще бъдат по-ниски от пазарните. Такова изискване е залегнало в
договорите на всичките кредитни институции, които ще обслужват процеса=
По Джереми сме договорили четири типа фондове - Гаранционен, Рисков, Фонд Растеж и Мецанин, чрез които малките и средните
предприятия ще разполагат общо с повече от 1 млрд. лева под формата на рисково финансиране и преференциални заеми, каза
министър Трайков. Около 340 млн. евро от тези средства ще бъдат осигурени по линия на ОП „Конкурентоспособност", държавното
участие е не повече от 60 млн. евро, а останалият ресурс ще бъде набавен от частния сектор.
Определен успех е, че ангажираме минимални средства на държавата при многократно по-голям финансов ресурс за предприятията,
подчерта още министър Трайков. По неговите думи това е постигнато чрез привличането на частния сектор в процеса и
използването на револвиращи финансови инструменти. На 1 евро, отпуснато от фонда, се добавят 2.25 евро частни капитали.
Източник: Огра

Ролята на областите в управлението на средствата от ЕС през следващия програмен период
Министър Томислав Дончев обсъди ролята на областите в управлението на средствата от ЕС през следващия програмен период на
среща с областните управители.
Ролята на областните управи в структурата за управление на средствата от ЕС и при планирането на следващия програмен период
беше една от основните теми на среща на министъра по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев с 28-те
областни управители, проведена днес в Министерски съвет.
Министър Дончев представи подготвяната промяна на структурата за управление на средствата от ЕС след 2013 г. - създаването на
един универсален управляващ орган и шест деконцентрирани структури (Междинни звена) на ниво за планиране NUTS 2. Томислав
Дончев запозна областните управители и с процеса на планиране на следващия програмен период, разработването на
националната стратегия за периода - Националната програма за развитие: БЪЛГАРИЯ 2020 - и очакваната от тях подкрепа при
определянето на приоритетните области на развитие в техните региони и идентифицирането на ключовите за следващия програмен
период проекти по общини.
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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