Информационен бюлетин “Европейски новини”, бр. 8, август 2010 год.

Безплатно месечно издание

Lead Story Headline

ЕВРОПЕЙСКИ НОВИНИ
Месечен бюлетин на Европейски информационен и иновационен център
към Търговско-промишлена палата Враца

Брой 8, 2010 год.

€ 1.2 милиарда за новаторски ИКТ изследвания през 2011 г.
Европейската комисия публикува покани за предложения, които ще доведат до проекти на стойност € 1,2 млрд. през 2011 година.
Тези проекти ще подпомогнат мобилизирането на необходимите ресурси около ключови предизвикателства на научните изследвания и цели на ИКТ. Те включват значителен брой публично-частни партньорства: партньорството "бъдещият интернет” се фокусира
върху развитието на платформи на отворени мрежи и услуги; чрез трите партньорства "ИКТ за енергийно ефективни сгради", "ИКТ за
изцяло електрически превозни средства" и "ИКТ за Фабрики на бъдещето" ИКТ ще бъдат основна част от осигуряването на интелигентен и устойчив растеж, както е посочено в стратегия Европа 2020.
С бюджет, който поддържа повече от 15,000 изследователи всяка година, ИКТ изследователските проекти, финансирани от Седма
рамкова програма на ЕС (FP7), играят важна роля в подобряване на основния иновационен капацитет в Европа, което подпомага
индустрията при провеждането на амбициозно и новаторско изследване, което да стимулира икономическия растеж.
В рамките на Digital Agenda за Европа Комисията се ангажира да поддържа темпото на годишни увеличения на бюджета за научни
изследвания на ИКТ. Тя също така прикани държавите-членки да се удвоят общите си годишни разходи за ИКТ до 2020 г., до € 11
млрд. годишно. Този ръст на финансиране за ИКТ ще се постигне с удвояване на инвестициите чрез стратегически публично-частни
партньорства, по-широко използване на доставки на развойни продукти, както и чрез използване на структурните фондове за
изследвания и иновации. Увеличаването на € 1.2 млрд. за 2011 г. е първото значително увеличение за ИКТ изследвания на ЕС от
повече от 10 години.
Комисията удвоява финансирането за публично-частните партньорства (ПЧП) на Европейския план за икономическо възстановяване
и също така започва партньорство за "бъдещия интернет", с бюджет за 2011-2013 г. на стойност € 300 млн. за повишаване на европейското индустриално ноу-хау в интернет технологиите и системите и подкрепа на развитието на приложенията на „бъдещия интернет " от обществена значимост. Тази работна програма предвижда големи възможности за иновативни МСП.
За по-подробна информация относно възможностите за финансиране в областта на ИКТ, моля посетете
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=6018

JEREMIE: покана за изразяване на интерес за избор на финансови посредници
Инициативата JEREMIE е разработена от Европейския инвестиционен фонд в сътрудничество с Европейската комисия. Тя предлага
на държавите-членки, чрез техните национални или регионални управляващи органи, възможност да използват част от структурните
фондове на ЕС за финансиране на малки и средни предприятия (МСП) посредством дялово участие, заеми или гаранции, чрез револвиращ холдингов фонд, действащ като централен фонд. В момента поканата за изразяване на интерес е все още отворена за
следните страни: Малта, България, Литва, Кипър и Румъния.
Директна връзка към новата покана за изразяване на интерес: http://www.eif.org/calls_for_expression_of_interest/index.htm
За повече информация относно JEREMIE http://www.eif.org/what_we_do/jeremie/index.htm
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Закон за единния пазар
По покана на председателя на ЕК Барозу, Марио Монти, председател на университета "Бокони" в Милано и бивш член на Европейската комисия, представи на 9 май 2010 г. доклад за възобновяване на единния пазар, което е ключова стратегическа цел на новата
Комисия. Това възобновяване е необходимо и поради това, че икономическата криза постави под съмнение конвенционалните възгледи на европейската икономика и отвори възможност пред Европа да стане по-прагматична и да възроди единния пазар.
След доклада на Марио Монти комисарят за вътрешния пазар Мишел Барние ще представи Закона за единния пазар през октомври
тази година. Той ще съдържа пълен набор от мерки, които да бъдат осъществени през 2011 и 2012 г., с обща цел възстановяване и
задълбочаване на единния европейски пазар. Сред първите в списъка ще бъдат въвеждането на Патент на Европейския съюз както
и инициативи за електронна търговия и обществени поръчки.
Като част от Закона за единния европейски пазар, Комисията ще приеме план за подпомагане на МСП да се възползват от фондовите пазари. По този начин, бързо развиващи се фирми ще получат достъп до свежи източници на пари до 2012 г. чрез мрежа за обмен
на специалисти. Нови перспективи за Enterprise Europe Network!
Докладът Монти и други документи за бъдещата политика на единния пазар са на разположение на
http://ec.europa.eu/internal_market/strategy/index_en.htm

OHIM: нови практики при прекратяване, удължаване на срока и доказване на употреба
Службата за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM), службата на ЕС за регистрация на търговски марки и дизайн, наскоро
промени практиките си относно процедурите по разглеждане, възражение и отмяна. По отношение на процедурите по разглеждане,
възражение и отмяна, всяко първо искане за удължаване на срока, получено от Службата в срок, ще бъде допускано, но последващи
такива - ще се предоставят само при изключителни обстоятелства. По отношение на процедурите по възражение, прекратяването ще
се разрешава по искане за едногодишен период, като службата е разработила стандартно писмо шаблон за доказателство за
употреба, както и насоки за неговото съдържание и формат. Промените ще влязат в сила от 15 септември 2010 година.
Повече подробности може да намерите на уебсайта на OHIM http://oami.europa.eu/ows/rw/news/showItem.en.do?id=1529

Нов сайт на Европейската обсерватория за клъстерите
Европейската обсерватория за клъстерите ще стартира новия си уебсайт на Европейската клъстер конференция в Брюксел на 30
септември 2010 г., платформа на знанието за клъстерите и клъстерната политика.
Новият сайт на Обсерваторията предлага на заинтересованите страни редица услуги:
•
Cluster Mapping Tool дава достъп до данни относно клъстерите и регионите в Европа;
•
Cluster Calendar предоставя на потребителите възможността да публикуват информация относно събития, които искат да
популяризират сред клъстер общността.
•
Cluster Library, европейско хранилище за всички видове документи, свързани с клъстерите, позволява на потребителите да
допринасят за библиотеката, като добавят свои документи;
•
Cluster Wiki предоставя информация за региони, сектори, организации и мрежи;
•
Classroom предлага видео клипове и други образователни материали, които въвеждат в клъстерите и клъстерната политика.
Обсерваторията е ориентиран към потребителите инструментариум за улесняване на анализа и подкрепа на базираните на факти
политика и живот. Цялата информация се предлага безплатно и не се изисква регистрация за достъп до информация. Потребителите, които се регистрират могат да добавят информация в сайта.
Повече информация за Обсерваторията за клъстерите: http://www.clusterobservatory.eu/upload/Cluster_Observatory_factsheet.pdf

Нов регионален индекс на конкурентоспособността
Институтът за защита и сигурност на гражданите (IPSC) на Съвместния изследователски център (JRC), заедно с Генерална дирекция
на Европейската комисия по регионалната политика, разработиха нов регионален индекс на конкурентоспособността.
Целта на индекса е да се оцени степента на конкурентоспособност на всеки от 271 европейски региона. Вземат се предвид редица
фактори, свързани с конкурентоспособността, като иновациите и технологичните възможности, транспорта и съобщителната инфраструктура, здравеопазването, образователните политики и качеството на институциите.
Докладът трябва да помогне на ЕС регионите при определяне на правилните приоритети за по-нататъшно повишаване на конкурентоспособността им.
Докладът може да бъде изтеглен безплатно http://easu.jrc.ec.europa.eu/eas/downloads/pdf/JRC58169.pdf

Обява за търг за проучване върху Включване на технологиите и отворените иновации
Европейската комисия, Генерална дирекция „Изследвания”, наскоро публикува нова обява за търг за проучване, наречено
„Включване на технологиите и отворените иновации: анализ на условията за трансфер на знания”.
Целта на проучването е да се определи начинът, по който да се преодолее пропастта между изследователските резултати и достъпа
до пазара. Крайният срок за подаване на предложения е 25 октомври 2010.
Цялата подробна информация за обявата можете да намерите на:
http://ec.europa.eu/research/dgs/tenders/rtd-tender_en.cfm?tender_ref=s169-258189
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Консултация за популяризиране на културното наследство в Европа
Тази консултация е създадена от групата за размисъл на Европейската комисия по въпросите на цифровизацията. Културният сектор
е в процес на революционен преход към цифрова среда.
Европейската комисия търси новаторски решения за извличане на социалните и икономически ползи от технологичния напредък.
Тези ключови въпроси се отнасят до източниците на финансиране за цифровизация и условията за публично-частни партньорства за
цифровизация.
Групата за размисъл, създадена през април 2010 г., е част от стратегията на Комисията за подпомагане на културата при прехода й
към цифровата ера. Отговорите на допитването ще помогнат на групата с препоръки за това как да се ускори цифровизацията и онлайн достъпа до културни материали.
Крайният срок за представяне на становищата е 30 септември 2010г.
Интернет страницата на допитването:
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=comitedessages&lang=en

Европейското патентно ведомство актуализира Азиатския информационен уебсайт
Азиатският информационен уебсайт дава ценна информация за патентните системи в няколко азиатски страни. Информацията
включва годишни доклади, статистика, графици, такси, закони и подзаконови актове, списък на официалните организации и сдружения, както и информация за други ресурси.
В допълнение, Азиатският уебсайт за патентна информация, който обръща специално внимание на европейската индустрия, предлага услуги, като превод, търсене на патент на оригинален език и виртуално бюро за помощ.
Азиатски информационен уебсайт http://www.epo.org/patents/patent-information/east-asian.html

Съобщение на EК за туризма
Поддържане на Европа като водеща световна туристическа дестинация е целта на наскоро публикуваното Съобщение (COM (2010)
352), внесено от Европейската комисия. С 370 милиона посещения на международни туристи през 2008 г., Европа притежава повече
от 40% от общата цифра - позиция, която трябва да бъде запазена. Въпреки това, бързо променящата се световна икономика оказва
влияние върху сектора на туризма с някои важни промени, засягащи туристическите поведение и пазарите на произход. Докато
отбелязва предизвикателства като сезонност и застаряването на населението, документът на Комисията очертава политика, която
цели да подпомогне този важен сектор от европейската икономика и предлага инициативи за насърчаване на
конкурентоспособността, устойчивото му и основано на качеството развитие и визията за Европа като изключителна туристическа
дестинация.
Съобщение (COM (2010) 352) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/files/communications/communication2010_en.pdf

30 ноември 2010: Краен срок за компаниите да регистрират химикали
Компаниите трябва да регистрират най-широко използваните или най-опасните химикали , които използват до 30 ноември тази година. Регистрацията е един от основните етапи в регламента за регистриране, оценка и разрешаване на химични вещества и препарати (REACH). Също така, до 3 януари 2011 г., фирмите трябва да уведомят Европейската агенция по химикалите (ECHA) за преквалифицирането на продаваните от тях вещества, за да отговарят на новите правила за класифицирането и етикетирането.
Интернет страница за химическите вещества на уебсайта на ГД „Предриятия и промишленост”
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/index_en.htm
Интернет страница за химическите вещества на уебсайта на ГД „Околна среда” http://ec.europa.eu/environment/chemicals/index.htm
Уебсайт ЕСНА http://echa.europa.eu/home_en.asp

IMP ³ rove на видео
Основните услуги на IMP ³ rove са включени в кратко видео, представенo на платформата IMP³rove. Видеото включва оценка на иновационния мениджмънт за малки и средни предприятия (МСП), IMP ³ rove - Европейската академия за иновационен мениджмънт със
своите услуги за посредници и консултанти, IMP ³ rove - партньорски услуги, които предлагат голямо разнообразие от възможности за
обучение и парньорства, както и IMP ³ rove изследвания с последните резултати от изследванията в областта на иновационното управление в Европа.
С почти 3000 регистрирани МСП на IMP³rove платформата, повече от 400 обучени
IMP³rove консултанти в цяла Европа, IMP³rove притежава най-голямата и най-актуална база данни за управление на иновациите в
малките и средни предприятия и активна мрежа от доставчици на услуги. Част от действието на EACI за подобряване на иновационните услуги, IMP³rove е добре позната на Enterprise Europe Network.
MP³rove видеото е достъпно на: https://www.improve-innovation.eu/home/imp%C2%B3rove-quick-introduction/
Проучвания на IMP³rove може да свалите от
https://www.improve-innovation.eu/sme/valuable-links/publications/
ІMP³rove на интранет страницата на Enterprise Europe Network
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/src/intranet/documents/services/innovation/general.cfm
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Преглед на политиката на околната среда показва необходимостта от ефективно използване на ресурсите
Излезе Прегледът на политиката по околната среда за 2009 г.. Той показва развитието на политиките на ЕС и разглежда подробно
екологичните тенденции на ЕС и на държавите-членки и изпълнението на политиките. В прегледа на политиката по околната среда в
детайли се разглежда политиката на ЕС по четирите приоритета на 6-та програма за действие, а именно изменението на климата,
природата и биологичното разнообразие, околната среда и здравето и природните ресурси и отпадъците. Той разглежда и ключови
въпроси за 2010 г. и следващите години.
Като междусекторен въпрос, той показва, че държавите-членки са включили много "зелени" инициативи в своите планове за икономическо възстановяване, като се стремят да преминат към нисковъглеродни емисии и ресурсна ефективност на икономиката. Стратегия "Европа 2020" подкрепя тази промяна към ефективно използваща ресурсите Европа.
Прегледът също така съдържа данни за околната среда и тенденциите съгласно приоритетните области на шестата програма за
действие в областта на околната среда. Въпреки че напредъкът е очевиден в някои области на околната среда, в много други са
необходими допълнителни усилия. Профилите на държавите в третата част показва разнообразието от политически инициативи,
предприети в държавите-членки за справяне с различни екологични предизвикателства.
Изданието за 2009 г. на Преглед на политиката на околната среда може да намерите на:
http://ec.europa.eu/environment/policyreview.htm

„Региони на знанието”: нови възможности за финансиране
На 20 юли 2010 г. Европейската комисия публикува нова покана за представяне на предложения по програма "Региони на знанието"
за транснационални консорциуми на регионални изследователски клъстери в областта на устойчивия транспорт да представят предложения за координирани действия.
Поканата е отворена до 9 декември 2010 г. и е с общ бюджет от € 18.66 млн.
За повече информация и изтегляне на документите на поканата, моля посетете:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CapacitiesDetailsCallPage&call_id=338

Оценка на представянето на европейските МСП
Малките и средни предприятия не само са огромното мнозинство предприятия в Европейския Съюз, но и главният двигател за нови
работни места. Годишният доклад за МСП разкрива, че икономическата криза временно забавя този двигател, въпреки факта, че ЕС
и страните-членки са подобрили политическата среда за МСП.
Докладът "Европейските МСП под натиск" е достъпен на:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performancereview/pdf/dgentr_annual_report2010_100511.pdf

Резюме на последните покани за набиране на проектни предложения по Седма рамкова програма (FP7)
Кратко резюме на най-значимите покани за набиране на проектни предложения, пуликувани през юли 2010 вече е достъпно on-line.
То е полезно за всички МСП, които имат желание какво се финансира в момента по програмата. МСП могат да вземат участие в много области от FP7. Приоритет в доклада се дава на предприятията с бюджет близък до €800 милиона евро
За повече детайли посетете следната страница и кликнете на банера на началната страница или на секцията новини.
http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index_en.cfm

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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