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Lead Story Headline 

ЕВРОПЕЙСКИ НОВИНИ 
Месечен бюлетин на Европейски информационен и иновационен център 
към Търговско-промишлена палата Враца Брой 5, 2010 год. 

Комисията ще насърчава научните изследвания и иновациите, като направи по-лесно кандидатстването и управ-
лението на субсидиите на ЕС 

 
Европейската комисия представи план (COM (2010) 187) за опростяване на процедурите за участие във финансирани от ЕС изследо-
вателски проекти. Общата цел е да се направи участието прозрачно и привлекателно за най-добрите изследователи и иновативни 
фирми в Европа и извън нея. Да се помогне на европейските научни изследвания да реализират пълния си потенциал е от решава-
що значение за стратегията Европа 2020 г., предвид необходимостта от укрепване на икономическото възстановяване и създаване-
то на нови източници на растеж и работни места на мястото на тези загубени в кризата. В допълнение към предложенията за опрос-
тяване, Комисията назначава група от независими експерти, които да преразгледат всички аспекти на настоящата Седма рамкова 
програма. 
Първата част от стратегията на Комисията ще направи подобренията възможни съгласно сегашната правна и регулаторна рамка, 
като някои от тях вече са в ход. 
Втората част включва промяна на съществуващите финансови правила за да се позволи по-радикално опростяване като същевре-
менно се запази ефективността на контрола, например чрез увеличаване на използването на "метода на средния разход", което се 
избегне необходимостта проектите да отчитат поотделно и старателно всеки малък разход. Комисията също така има за цел да поз-
воли проектите да използват същите методи за отчитане на финансирането от ЕС, които използват и при националното финансира-
не. 
Третият вид промяна предвижда за изпълнение в рамките на бъдещите рамкови програми. Сред представените варианти е 
"плащане за резултати", което означава, че на бенефициентите ще се изплащат еднократни суми за изпълнение на конкретни науч-
ни задачи и те ще трябва да докажат, че са ги изпълнили ефективно и ефикасно, вместо да докладват отделните разходни пера. 

В същото време, Комисията даде ход на междинната оценка на текущата 
Седма рамкова програма (FP7). Група от независими експерти бе назначена да извърши този преглед и да представи своя доклад 
през есента. Мандатът на групата обхваща широк кръг от въпроси, свързани с проектирането, изпълнението и въздействието на 
дейностите на рамковата програма. 
Линк към пълния текст на съобщението (COM (2010) 187) http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm?pg=documents 
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ЕК представя стратегия за по-чисти и енергийно ефективни превозни средства   
С европейската стратегия за подпомагане на развитието и последвало обхватно използване на по-чисти и енергийно ефективни пре-
возни средства трябва да се помогне на европейската автомобилна индустрия да затвърди своята водеща позиция в света, като 
подкрепи продукцията си на по-чисти и енергийно ефективни технологии. Тази стратегия се разяснява в съобщение (COM(2010)186) 
на ЕК и е израз на консенсуса между страните-членки и заместник-председателя на ЕК Антонио Таяни. Той се опитва да премине от 
краткострочни конюнктурни мерки към средносрочни действия, които да засилят конкурентноспособността на европейската автомо-
билна индустрия чрез комбинацията с по-чисти технологии.  
Стратегията ще допринесе и за постигане на целите на стратегия Европа 2020 за „интелигентно и устойчиво развитие". Тя обхваща 
план за действие с конкретни и амбициозни мерки, които трябва да се проведат от Комисията. 
Важни национални и регионални действия са предприети от държавите-членки и от глобалните партньори на ЕС за насърчаване на 
масовото производство и навлизането на пазара на „зелени” автомобили. Успоредно с това, набират скорост промишлените планове 
за навлизане на масовия пазар на гориво-ефективни конвенционални превозни средства и електрически автомобили през 2011 г. 
С новата стратегия, Комисията иска да даде тласък на европейско равнище и да се възползва от пълния потенциал на зелените пре-
возни средства, да допринесе за борбата срещу изменението на климата, намаляване на зависимостта на Европа от петрола и съжи-
вяване на индустрията в Европа. 
Съобщение  (COM (2010)  186) ,  както  и  допълнителна  информация  са  на  разположение  на : 
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/competitiveness-cars21/energyefficient/index_en.htm 
За пълния списък на дейностите, моля посетете 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/153&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr 
 
Оценка на постиженията на Кохезионната политика: около 1.4 милиона работни места създадени в Европа в пе-

риода 2000-2006 
Инвестицииите в размер на 123 милиарда евро, отпуснати чрез Европейския регионален фонд за развитие (ERDF) между 2000 и 
2006 год., са оказали несъмнено влияние в регионите. Пресметнато е, че около 1.4 милиона работни места са били създадени по 

време на този период, построени са 2000 км пътища и 14 милиона хора пият по-добра вода благодарение на проекти, подпомогнати 
от ЕС.    

Синтезираният доклад, представен от Европейската комисия, обобщава основните изводи от оценката. Той показва как кохезионната 
политика успешно е намалила разликите между страните членки и регионите и как е допринесла не само за икономическото разви-
тие, но и за екологичното и социално такова.    
Резултатите от тези оценки дават важен поглед върху това как да се максимизират ефектите от кохезионната политика в бъдеще и 
ще стимулира дебата върху бъдещата форма на тази политика. Докладът на Комисията формулира препоръки за политиката за пе-
риода 2007-2013 и след това. Кохезионната политика трябва да бъде ориентирана повече към действия с по-голяма концентрация на 
разходи в конкретни области на интервенция и повече фокус върху резултатите от планирането и обсъждането на програмите до 
самото им приключване. Други оценки, които в момента се провеждат, изследват ефектите от дейността на Европейския социален 
фонд и Кохезионния фонд.    
Синтезираният доклад на Комисията и всички тематични оценки са на разположение на:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/expost_reaction_en.htm 
Списание „Панорама”, „Оценяване на Регионалната политика – анализ и резултати”  
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag33/mag33_en.pdf 
Истории на проекти: http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/index_en.cfm 

 
Службите на Комисията издадоха анализ на основните иновативни възможности за финансиране 

Службите на Европейската комисия публикуваха работен документ за оценка на основните източници на иновативно финансиране на 
световно ниво, които са в процес на обсъждане. Анализът показва, че за някои от инструментите може да се извлече "двойна полза" 
от повишаване на приходите и подобряване на пазарната ефективност и стабилност, по-специално чрез определянето на цена за 
поемане на риск във финансовия сектор и на въглеродните емисии. Той също така подчертава, че глобалната координация ще бъде 
от съществено значение за успешното прилагане на повечето инструменти на иновативно финансиране. Но и показва, че действията 
на ниво ЕС не трябва да се изоставят. Глобалната икономическа и финансова криза създаде важна необходимост от фискална кон-
солидация в страните от ЕС и по света. В допълнение, трябва да бъде установено, че средствата отговарят на основните глобални 
предизвикателства със значeние за бюджета в областта на финансовата стабилност, климатичните промени и развитието. И тъй 
като ограничаването на разходите и подобряването на съществуващите данъчни системи трябва да бъдат основният отговор на тези 
данъчни и глобални предизвикателства, новите нетрадиционни начини за повишаване на общественото финансиране - "иновативно 
финансиране" - може да окажат значителен принос. 
Глобалната координация ще бъде от съществено значение за успешното прилагане на повечето инструменти за иновативно финан-
сиране, което подчертава значението на участието на други ключови играчи, много от тях членове на Г-20. Действия само на ниво ЕС 
биха били по-малко ефективни, но може да се приеме, особено ако има основания да се очаква, че глобалното лидерство на ЕС ще 
бъде последвано от други ключови страни. За много от иновативните финансови инструменти некоординирани действия от страна на 
отделните страни биха могли да създадат значителни проблеми. 
Документът е на разположение на:  
http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/international/2010-04-06global_innovative_financing_en.htm 
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Обществено допитване на ЕС относно Общата система за преференции (ОСП) 
Общата система за преференции (ОСП) на ЕС е търговско споразумение, чрез което ЕС предоставя преференциален достъп до 
европейския пазар на 176 развиващи се страни и територии, под формата на намалени тарифи за техните стоките, навлизащи на 
европейския пазар. ОСП схемата е важен елемент от активната подкрепа на ЕС за устойчиво развитие на развиващите се страни. 
Настоящият регламент за ОСП изтича на 31 декември 2011 година. Целта на настоящата консултация е да се потърсят мненията на 
заинтересованите страни, на базата на които Европейската комисия ще подготви бъдещото предложение до Съвета и Европейския 
парламент относно продължение на регламента. 
Консултацията  е отворена до 31 май 2010г. 
Службите на Комисията ще изготвят доклад от допитването, който ще бъде публикуван на уебсайта на ГД „Търговия”. Този доклад 
ще предостави консолидиран анализ на мненията, получени по време на допитването, както и чрез други средства, като например 
специални срещи със заинтересованите страни. 
За да видите консултационния документ, за достъп до онлайн въпросникът, данните за контакт на ГД "Търговия" и работните доку-
менти, моля, посетете сайта 'Your Voice': 
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=NEXTGSPSCHEME&lang=en 
 

Обществено допитване относно преразглеждане на законодателството на ЕС в областта на митническото прила-
гане на правата за интелектуална собственост 

Европейската комисия, в тясно сътрудничество с държавите-членки, преразгледа Регламент (ЕО) № 1383/2003 на Съвета от 22 юли 
2003 г. относно намесата на митническите органи по отношение на стоки, за които се подозира, че нарушават някои права върху ин-
телектуалната собственост и мерките, които трябва да бъдат взети по отношение на стоки, доказано нарушаващи тези права. Ако се 
сметне за целесъобразно, на базата на този преглед и след приключване на общественото обсъждане, Европейската комисия ще 
подготви предложение за регламент до Съвета и Европейския парламент, относно митническото прилагане на правата върху инте-
лектуалната собственост (ПИС).  
Предложението ще замени Регламент (ЕО) № 1383/2003. 
Особено търсени са мнения от: 
 - притежателите на права на ИС и техните бизнес  асоциации; 
 - икономически оператори като цяло и по-специално тези, които предоставят услуги, свързани с международната търговия на стоки 
(вносители, превозвачи, консигнатори, митнически декларатори, прилагащите митнически процедури, притежателите на митнически-
те складове и т.н.); 
 - потребителите. 
Заинтересованите страни са поканени да представят становищата си не по-късно от 25 май 2010 година. Консултативният документ, 
данни за контакт, справочни документи и информация за това как да участвате в консултацията са на разположение на интернет 
страницата на Генерална дирекция "Данъчно облагане и митнически съюз” 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/customs/ipr_2010_03_en.htm 

 
Работодателите призовават за политика в подкрепа на предприятията в ЕС 

На извънредна среща, свикана в отговор на финансовата и икономическа криза, Групата на работодателите на Европейския иконо-
мически и социален комитет призова Европейския съюз да се създаде една по-активна политика в подкрепа на предприятията в Ев-
ропа. Организирано съвместно с Испанската конфедерация на работодателските организации, събитието цели да се обобщят основ-
ните стъпки, необходими, за да помогне на Европейския съюз да излезе от кризата. Исканията на работодателите са Европейския 
съюз и националните правителства да инвестират повече, и в дългосрочен план, в областта на образованието и обучението. Те нас-
тояват за повторно включване на предприемаческия дух и бизнес манталитета в учебните програми, което в крайна сметка би дове-
ло до по-голяма мобилност на европейците и по-широки пазарни възможности за техните идеи. Предприемаческата култура отново 
трябва да се превърне в европейска ценност. За повече информация http://www.eesc.europa.eu/groups/1/index_en.asp 
 

Новини, свързани с европейските научно-развойни дейности 
В CORDIS "европейски R & D новини" са събрани на едно място новини, свързани с политиките и дейностите в областта на европейс-
ката наука и изследвания, публикувани на различни сайтове, управлявани от институциите на ЕС. Те са организирана около пет те-
ми: научни изследвания, иновации, ИКТ (информационни и комуникационни технологии), околна среда и образование. 
http://cordis.europa.eu/newsfeeds/syndicated-newsroom.cfm 

 
Покана за предложения по работна програма Интелигентна енергия - Европа 2010  

Европейската комисия наскоро публикува покана за представяне на предложения по работна програма "Интелигентна енергия - 
Европа" (IEE), част от Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации (CIP). Европейската комисия организира няколко наци-
онални и регионални информационни дни в цяла Европа да обясни съдържанието на поканата за представяне на предложения. 
Кандидатурите се подават онлайн до 24 юни 2010 година. 
Подробна информация за поканата за представяне на предложения 2010, както и графика за провеждане на националните информа-
ционни дни може да намерите на: http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/index_en.htm 
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НИТРД центровете на Израел и Унгария наскоро стартираха съвместна покана за представяне на предложения 
Израелският индустриален център за изследвания и развитие (MATIMOP) и унгарската национална служба за научни изследвания и 
технологии (NKTH) публикуваха съвместна покана за представяне на предложения от унгарски и израелски партньорски организа-
ции. Поканата е отворена от 25 март 2010 година. Повече подробности относно нея ще бъде предоставена на уеб сайта MATIMOP. 
Отделно от израело - унгарската покана, понастоящем Израел има и други съвместни покани за предложения в областта на R & D с 
партньори от други държави-членки: Финландия, Испания (краен срок за подаване на предложенията 15-ти Април 2010 година); 
Франция (краен срок 1-ви май 2010 г ), Румъния (с краен срок 15-ти май 2010 година) и Италия (с краен срок 20 май 2010 г). За повече 
информация, моля посетете 
http://www.matimop.org.il/ContentsList.aspx?tc=21&ob=event 

 
Обществено допитване относно Зелената книга за "отключване на потенциала на културните и творческите ин-

дустрии" 
Целта на това онлайн допитване е да събере мнения по различни въпроси, касаещи културните и творческите индустрии в Европа - 
от бизнес средата до необходимостта да се отвори едно общоевропейско пространство за култура, от изграждането на капацитет до 
развитието на умения и насърчаването на европейските творци на световната сцена. Отговорите на допитването ще дадат на Коми-
сията нужната информация, за да се гарантира, че програмите и политиките на ЕС, свързани с културните и творческите индустрии 
"отговарят на целите". Комисията приканва всички заинтересовани страни да обсъдят въпросите, посочени в Зелената книга. Отгово-
рите и коментарите, които могат да обхващат всички или само някои от въпросите, следва да бъдат получени до 30 юли 2010 година. 
Резултатите от това допитване ще бъдат анализирани и обобщени в доклад, който ще бъде публикуван на сайта около септември 
2010 г. 
За повече информация за допитването и въпросникът, данни за контакт и за това как да участвате в допитването, моля посетете 
интернет страницата на Генерална дирекция "Образование и култура" 
http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/doc2577_en.htm 
 

Годишната работна програма за схеми за безвъзмездна помощ 2010 г. за сътрудничество с индустриализираните 
страни и други страни и територии с висок доход  

Годишната програма за сътрудничество с индустриализирани и други страни и територии с висок доход бе приета от Комисията на 
28 април 2010 година. 
Инструментът (ICI) насърчава сътрудничеството със 17 индустриализирани и други страни и територии с висок доход от Северна 
Америка, Азиатско-Тихоокеанския регион и региона на Персийския залив. 
Работната програма за безвъзмездна помощ обхваща инициативи в сферата на публичната дипломация и изследователската поли-
тика, икономическото партньорство и сътрудничество, бизнеса, връзките между хората и дейности за сътрудничеството с малък ма-
щаб.  
Под мотото за партньорство и сътрудничество между бизнеса, предстоящите инициативи ще допринесат за постигане на стратеги-
ческата цел за укрепване присъствието на европейски компании в трети страни. Повечето дейности за сътрудничество в тази област 
се изпълняват съгласно договори за обществени поръчки. През 2010 г. обаче една инициатива е определена за изпълнение по дого-
вор за безвъзмездна помощ: създаване на центъра за кореспонденция на Enterprise Europe Network в Австралия. 
Текстът на Годишната програма на интернет страницата на Генерална дирекция "Външни отношения" 
http://ec.europa.eu/external_relations/grants_contracts/grants/workprogs/2010/grant_programme_2010_en.pdf 

 
Пета покана за предложения на EUREKA по проект EUROSTARS 

Един EUROSTARS проект може да се отнася до всяка технологична област и трябва да бъде пазарно ориентиран. Проектите трябва 
да включват най-малко двама участници от две различни държави и най-малко 50% от основната дейност на даден проект трябва да 
се изпълнява от малки и средни предприятия. 
Проектът EUROSTARS се финансира както от участващите страни, така и от Европейската комисия и е създаден с цел да стимулира 
нови, иновативни, интердисциплинарни и пазарно ориентирани изследователски мрежи в Европа. 
Крайната дата за подаване на предложения е 30 септември 2010 г.  
Повече информация за поканата: http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=tenders.document&TEN_RCN=31943  
Уебсайт EUREKA- EUROSTARS http://www.eurostars-eureka.eu/  
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Покана на стойност € 35,000,000 за проекти, които превръщат предизвикателствата на околната среда в бизнес 
възможности 

Европейската комисия стартира покана на стойност € 35,000,000 за еко-иновационни проекти, които ще бъдат финансирани по Прог-
рамата за конкурентоспособност и иновации. Особено приветствани са заявления от малки предприятия с екологично чисти продук-
ти, процеси или услуги, които са технологично доказани, но се нуждаят от подкрепа за навлизане на пазара.  
Поканата предлага пряко съфинансиране с безвъзмездни средства, които покриват до 50% от общата стойност на проекта. Проекти-
те ще бъдат избирани въз основа на иновативния си подход, пазарния потенциал и приноса им за европейската екологична полити-
ка, особено по отношение на ефективността на ресурсите. Около 50 проекта ще бъдат избрани за финансиране. 
В рамките на поканата за предложения CIP 2010 Еко-иновации, ще бъдат предоставяни средства за нови проекти в областта на: 
   рециклиране на материалите 
   устойчиви строителни продукти 
   храни и напитки  
   „зелен” бизнес 
Крайният срок за подаване на заявленията е 9 септември 2010 г. 
Цялата необходима документация може да намерите на: http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/application_en.htm  
Няколко национални информационни дни ще се проведат в цяла Европа. Датите и местата вижте на:  
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/events_en.htm  
 

Покана за представяне на предложения за съвместни технологични инициативи 
Европейската комисия наскоро публикува нова покана за представяне на предложения по специфична програма "Сътрудничество" 
на 7 рамкова програма за научни изследвания и развитие. 
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=306 
 

Бизнесът получава средства по JEREMIE до 5 месеца  
Европейският инвестиционен фонд ще определи фондовете посредници, чрез които компаниите ще получат финансов 
ресурс. 
Малкият бизнес ще има достъп до бъдещите фондове за дялово инвестиране по схемата JEREMIE най-рано през чет-
въртото тримесечие на тази година. Това стана ясно по време на форума за споделяне на успешни бизнес практики 
MySuccess.bg – "За Вашия успех – практически опит от ТОП мениджъри в България". 
JEREMIE е иновативен финансов инструмент с бюджет от 199 млн. евро. Средствата се отпускат от Европейският ин-
вестиционен фонд (ЕИФ), като у нас те ще се управляват от специален холдингов фонд. Миналата седмица правителст-
вото одобри изменения в Рамковото споразумение с ЕИФ за прилагане на инициативата JEREMIE в България, проме-
ни се и Финансовото споразумение с европейската институция. "Реално сменихме инвестиционна стратегия на JERE-
MIE за България.", заяви за Project Media Жулиета Хубенова, съветник "Европейски програми проекти" в Министерст-
вото на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ). "Споразумяхме се за по-ниска такса за управление, която бъде-
щия холдингов фонд ще дължи на ЕИФ. Така спестихме общо 4 млн. евро, които в противен случай щяха да са за смет-
ка на наличните пари за бизнеса.", обясни тя. Друг пробив в преговорите с европейската институция е, че по-голямата 
част от тези 199 млн. евро ще бъдат насочени към фондове за рисково инвестиране, а не както е била първоначална-
та идея да минат през банковата система под формата на кредитни линии. 
Пристигнали разписаните документи от ЕИФ, които отразяват проумените в споразуменията, каза още Хубенова. 
Предстои те да бъдат подписани от министъра на икономиката енергетиката и туризма Трайчо Трайчев, след което 
трябва да се одобрят от Министерски съвет и накрая на да се ратифицират от Народното събрание. Когато се изпъл-
нят тези процедури ще бъде регистриран и холдинговия фонд. Очаква се тези процедури да приключат около 15 май. 
Следващият е етап е да се изберат фондове за рисково инвестиране, които ще бъдат посредници между холдинговия 
фонд и компаниите. Те ще трябва да предоставят 50% съфинансиране към средствата, които ще им се предоставят по 
схемата JEREMIE. Дела на самоучастието им също е сред промените в споразуменията с ЕИФ, преди това той трябва-
ше да бъде 30%. 
Изборът на посредниците ще се извърши от Европейския инвестиционен фонд и критериите ще бъдат изготвени из-
цяло от него. "Това е гаранция за прозрачността на процеса. Очаквам до юли да бъдат ясни конкретните фондове. Не 
изключвам възможността те да бъдат работещи или пък да са чуждестранни", заяви Жулиета Хубенова. Тя препоръча на фондовете, 
които биха се кандидатирали за посредници да изготвят предварително списъци с компании, в които искат да инвестират, за да мо-
же да достигнат по-бързо средствата до реалния бизнес. 
Източник: OGRA 
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Приемът на проекти по Програмата за развитие на селските райони се подновява 

 
Приемът на проекти за 2010 година по Програмата за развитие на селските райони се подновява от юни месец в следния график: 
Мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”  
от 1 септември 2010 до 30 септември 2010 
Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” - важно! 
от 14 юни 2010 до 16 юли 2010 
*Прием на заявления за кандидатстване, чийто инвестиции са по гарантирани бюджети и ЕПИВ - от 14 юни 2010 до 16 август 2010 
Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”  
от 14 юни 2010 до 16 юли 2010 
*Прием на заявления за кандидатстване, чийто инвестиции са по гарантирани бюджети и ЕПИВ - от 14 юни 2010 до 16 август 2010 
Мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”  
от 10 юни 2010 до 30 септември 2010 
Мярка 142 „Създаване на организации на производителите”  
от 14 юни 2010 до 17 декември 2010 
Мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи”  
от 14 юни 2010 до 16 август 2010 
Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”  
от 14 юни 2010 до 16 август 2010 
Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”  
от 14 юни 2010 до 16 юли 2010 
За проекти свързани с ВЕИ - от 14 юни 2010 до 16 август 2010 
Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” - от 14 юни 2010 до 16 юли 2010 
За проекти свързани с ВЕИ - от 14 юни 2010 до 16 август 2010 
Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности”  
от 1 септември 2010 до 30 септември 2010 
Мярка 321 „Основни услуги за населението в селските райони”  
от 14 юни 2010 до 16 юли 2010 
Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”  
от 14 юни 2010 до 16 юли 2010 
По Мярка 121 гарантирани бюджети са определени за инвестиции, свързани с: 
а) за прилагане на Директива 91/676/ЕИО за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селско стопански източници (обн. ОВ L 
375, 31.12.1991 г., и Българско специално издание: глава 15, том 02); 
б) за привеждане на съществуващите преди 01.01.2008 г. животновъдни стопанства от сектор „Мляко” в съответствие с изискванията 
на стандартите на Общността; 
в) за привеждане на съществуващите преди 01.01.2008 г. животновъдни стопанства, от секторите извън сектор „Мляко” в съответст-
вие с изискванията на стандартите на Общността; 
г) за специални съоръжения и механизация, сгради, друга недвижима собственост и съответно оборудване, необходими за премина-
ване на стопанството към биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на (ЕИО) № 2092/91 
на Съвета от 24 юни 1991 г. относно биологичното производство на земеделски продукти и неговото означаване върху земеделските 
продукти и храни (ОВ L 198, 22.7.1991 г. и Българско специално издание: глава 15, том 02). 
По линия на Европейски план за икономическо възстановяване (ЕПИВ) се финансират инвестиции в следните направления: 
• Управлението на водите – за системи за напояване, за инсталации за пречистване на отпадни води в земеделските стопанства 
и преработвателните предприятия, за водоснабдителни системи и съоръжения в селските райони и др.; 
• Инвестиции във възобновяема енергия - за създаване на насаждения от многогодишни енергийни култури, за изграждане на 
инсталации и инфраструктура за производство на възобновяема енергия чрез използване на биомаса и други възобновяеми енергий-
ни източници (слънчева, вятърна и геотермална енергия); 
• Преструктуриране на млечния сектор – за инвестиции в повишаване на конкурентоспособността на млечните ферми. 
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Стартира процедура "Технологична модернизация в малки и средни предприятия" 
Крайният срок за подаване на проектни предложения е до 10 август 2010 г., 16,00 ч. 
По схемата може да се кандидатства за: 
- закупуване и въвеждане в експлоатация на машини, съоръжения и оборудване - доставка, монтиране и първоначално изпитва-
не;  
- закупуване и внедряване на софтуерни приложения за управление на производствения процес и/или компютърни приложения 
за разработване на продукти, права по патенти, лицензи, „ноу-хау”.  
- консултантски услуги, свързани с въвеждането на новите технологии; 
Размерът на финансирането се определя според вида на предприятието и мястото на изпълнение на проекта: 

• за микро предприятия :: от 60% до 70% от общите допустими разходи по проекта, от 50 хил. лв. до 200 хил. лв. 

• за малки предприятия :: от 55% до 65% от общите допустими разходи по проекта, от 200 хил. лв. до 1 мил. лв. 

• за средни предприятия :: от 50% до 60% от общите допустими разходи по проекта, от 200 хил. лв. до 2 мил. лв. 
Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение също ще се съфинансират до 5% от общите допустими разходи по 
проекта, но не повече от 10 000 лева. 
Прочетете повече за условията и начина на финансиране от тук: „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”. 
За да научите повече КАК можете да кандидатствате, заявeте своето участие в практическият еднодневен интензивен семинар 
"Конкурентоспособност и иновации: Безвъзмездно финансиране за българските предприятия" , който ще се проведе 1 юни 2010 г., 
Вторник, в гр. София, от 09.00 ч. на адрес: ул. Искър 9, в сградата на Българско Търговско Промишлена Палата, зала "Б". 
Таксата за участие е 166,80 лв. Всеки участник ще получи информационен пакет с всички презентации, издания на Представителст-
вото на ЕК в България, брошури, материали по проекта Пандора, CD с полезна информация, сертификат, както и БОНУС - ваучер за 
1 час безплатна консултация относно възможностите за безвъзмездно финансиране. 
 
„Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, проце-

си и услуги”  
Без определен срок за кандидатстване. Начална дата за кандидатстване: 29 март 2010 г.  
Основната цел на процедурата е да предостави интегрирана консултантска и инвестиционна подкрепа на българските стартиращи 
иновативни предприятия в изпълнението на успешни проекти за внедряване в производството и пазарна реализация на иновативни 
продукти, процеси и услуги (като услугите следва да са резултат от внедрен иновативен процес или продукт) с висока добавена 
стойност.  
За финансиране по нея се одобряват тези проектни предложения, чиято оценка е равна или надвишава 70% от максималния брой 
точки.  
Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща или по факс на посочените по-долу адреси като ясно се посоч-
ва наименованието на процедурата за подбор на проекти:  
Адрес за електронна поща: start_ups@sme.government.bg 
Пакет документи и насоки за кандидатстване  
Оперативно ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ 

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.  


