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Lead Story Headline 

ЕВРОПЕЙСКИ НОВИНИ 
Месечен бюлетин на Европейски информационен и иновационен център 
към Търговско-промишлена палата Враца Брой 06, 2009 год. 

 Кохезионната политика ще помогне на Европа да се измъкне от кризата 
В отговор на икономическата криза Съветът на ЕС и Европейският парламент наскоро сключиха споразумение в подкрепа на политиката на сближа-
ване. Всеобхватният пакет включва серия от мерки, вариращи от масивни финансови инжекции под формата на допълнителни авансови плащания 
от Структурните фондове, до  ускоряване на процедурите при изпълнението на проектите и възможност ЕС да съфинансира подобрения за 
енергийна ефективност в жилищата. Държавите-членки вече са получили допълнителни € 6,25 млрд. авансови плащания - € 4,5 милиарда от Евро-
пейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) са били платени  в средата на април, а още € 1,5 милиарда от Европейския социален фонд (ЕСФ) - 
скоро след това. Целта на тази финансова инжекция от € 6,25 милиарда за 27-те държави-членки е да се стимулира изпълнението на проектите, да 
се запазят старите и да се създадат нови работни места. Пакетът обхваща и следните други промени:  
• възможност за незабавно финансиране за "големи проекти" (тези, при които общата стойност на проекта надхвърля € 50 милиона или € 25 ми-

лиона за проекти, касаещи околната среда), без да е необходимо предварително одобрение от Европейската комисия; 
• опростяване на системата за заеми изплатени на бенефициентите по схемите за държавна помощ. На практика това означава, че държавните 

кредити, изплатени на бенефициентите може вече да достигнат 100% от уговорената сума; 
• опростяване на системата за възстановяване на разходите, за да се намали административната тежест върху бенефициентите и да се ускорят 

плащанията. Комисията ще бъде в състояние да възстанови основните режийни разходи на базата на фиксирана ставка или да извършва 
еднократни плащания за малки проекти, например за подпомагане на уязвимите групи. 

• улесняване управлението на схемите за финансов инженеринг чрез комбиниране на грантове и заеми. JEREMIE (Съвместни европейски ресур-
си за микро- до средни предприятия) дава възможност на малките и средни предприятия (МСП), тежко засегнати от икономическия спад, за 
достъп до по-лесно финансиране. Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие може да помогнат 
при подготовката на големи проекти чрез JASPERS (Съвместна помощ за подкрепа на проекти в европейските региони). Специфична помощ 
също ще се дава на небанкови доставчици на микро-кредити, чрез инициативата JASMINE (Съвместно действие в подкрепа на институции за 
микро кредитиране в Европа). 

• възможност, предлагана на всички държави-членки, да използват фондовете ЕФРР (до 4% от тяхното разпределение) за енергийна ефектив-
ност и мерки за възобновяеми енергийни източници в жилищата. Следователно, ЕС може да съфинансира национални или регионални схеми 
за насърчаване на инсталирането на двойно остъкляване, стенни изолации или соларни панели. 

От декември, изменението е вече договорено, правилата, управляващи "генериращите приходи проекти", като магистралите с такси, следва да се 
прилагат само от ЕФРР и Кохезионния фонд за проекти, при които общите разходи превишават € 1 млн. евро. 
Повече информация е на разположение на сайта на ГД Регионална политика http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/recovery/, както и на сайта на ГД 
Заетост http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=736. 
 
Малкият бизнес на първо място: Европа е добра за малките и средни предприятия, МСП са добри за Европа" 

Изданието на това ръководство за 2008г., преработено в съответствие с "Акта за малкия бизнес" за Европа, предоставя подробно описание на мно-
жеството мерки на Европейската комисия за насърчаване конкурентоспособността на малките и средни предприятия. По отношение на интелекту-
алната собственост, специално внимание трябва да се насочи към глава "Защита на вашата идея". Справочникът е достъпна он-лайн 
http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/docs/sme_pack_en_2008_full.pdf 
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Повече екологично чисти продукти за бъдеще без въглерод 
Европейската комисия приветства скорошното приемане от Европейския парламент на своето предложение COM (2008) 399 да бъде даден тласък 
на прехода към нисковъглеродна икономика. Правната рамка е разширена, за да обхване всички енергийни продукти. Досега изискванията за 
екопроектиране се ограничаваха до енергоемки продукта, като например котли, бойлери, компютри, телевизори или промишлени вентилатори. Ако 
индустрията не действа доброволно, сега вече ще бъде възможно да се определят такива стандарти за всички енергийни продукти, включително 
продукти, които имат значително непряко влияние върху консумацията на енергия по време на употреба, като например устройства, използващи 
вода и прозорците. Положителния вот на Европейския парламент ще позволи приемането им на1-во четене, след като държавите-членки дадат 
съгласието си. Директивата Еко-дизайн, до този момент допускаше определяне на задължителния минимум изисквания за екопроектиране за енер-
гоемките продукти. Директивата ще се разшири и ще обхване всички енергийни продукти, включително продукти, които не консумират енергия по 
време на употреба, но имат косвено въздействие върху потреблението на енергия. 
Например, водоспестяващите батерии и душове могат да намалят потреблението на вода и следователно на енергия, използвана за топла вода, и 
като следствие, да спестят средства и пари, без това да влияе на удобствата, на които потребителят е свикнал. Например, изчислено е, че ако 
делът на двойно остъклените прозорци се увеличи с 30%, това ще доведе до допълнителни енергийни спестявания от 55,000 GWh (27 млн. тона 
CO2, или 2 до 3 ядрени централи) от 2020 година. Основните принципи на директивата обаче остават непроменени. Минималните изисквания за 
екопроектиране могат да бъдат допълнени от доброволни стандарти. Заедно с минималните изисквания, преразгледаната Директива също така 
определя доброволни показатели на екологична ефективност, постигнати от високо ефективните продукти. 
За да изтеглите предложението на Европейската комисия http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0399:FIN:EN:PDF 
За да научите повече за Директивата за екопроектиране http://ec.europa.eu/enterprise/environment/sip/sip_a2_ecodesign_en.htm 
 

Регламент "Взаимно признаване" в сила от 13 май 2009 
При вътрешно европейската търговия със стоки, принципът на взаимното признаване  гласи, че на един продукт, законно продаван в една държава-
членка и който не е предмет на хармонизация на Общността, трябва да бъде позволено да се продава в друга държава-членка, дори когато продук-
тът не е в пълно съответствие с техническите правила на тази държава-членка. Ето едно изключение от това правило. 
съответната държава-членка може да откаже пускането на пазара на продукт, в сегашния му вид, само ако може да докаже, че това е строго нало-
жително за защита на, например, обществената безопасност, здравето или околната среда. В този случай държавата-членка трябва да докаже, че 
тази мярка възможно най-малко възпрепятства търговията. 
За да бъде принципът на взаимно признаване напълно действащ, Европейският парламент и Съветът приеха Регламент (ЕО) 764/2008 на 9.07.09. 
Той определя правата и задълженията на националните власти от една страна и, от друга,  на предприятията, желаещи да продават в дадена дър-
жава-членка продукти, законно продавани на пазара в друга държава-членка, в случай когато компетентните органи възнамеряват да предприемат 
рестриктивни мерки за продукта в съответствие с националните технически правила. По-специално, регламентът се концентрира върху тежестта на 
доказването чрез определянето на процедурни изисквания при отказ на взаимно признаване. Освен това, регламентът ще намали риска за предп-
риятията, че техните продукти няма да получат достъп до пазара на държавата-членка, чрез създаване на един или няколко "Контактни точки за 
продукти" във всяка държава-членка. Регламент (ЕО) 764/2009 е част от "Новата законодателна рамка" на ЕС, чиято цел е да се улесни функциони-
рането на вътрешния пазар за стоки и да се укрепят и модернизират условията за пускане на по-широк спектър от промишлени продукти на пазара 
на ЕС. Сайт на ГД "Предприятия и промишленост” за взаимното признаване, с линкове към текста на регламента," Контактни точки ", примерен 
списък от продукти, които не са засегнати от законодателство за хармонизиране на Общността и още на: http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/
goods/mutrec_en.htm 
Новата законова рамка на ЕС за пускането на продукти на пазара  http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/index_en.htm 
 

Европейската комисия приветства приемането на пакета за климата и енергията 
Европейската комисия приветства официалното приемане на новия пакет за климата и енергията и законодателство за намаляване на емисиите на 
CO2 от нови автомобили и транспортни горива. Тези мерки поставят Европа твърдо на пътя към превръщане й в нисковъглеродна икономика и ще 
повишат енергийната сигурност. Пакетът установява законово обвързващи цели за намаляване на емисиите на парникови газове с 20% под нивата 
от 1990 г. и за увеличаване на дела на възобновяемата енергия до 20%, и двете в срок до  2020 г. Освен това ще подпомогне постигането на целите 
на ЕС за подобряване на енергийната ефективност с 20% в рамките на същия срок. Пакетът прави Европа първия регион в света, който си поставя 
такива амбициозни, законово обвързващи цели за климата и енергетиката. Пакетът поставя основата за намаляване на емисиите от 20% до 30%, в 
контекста на задоволително международно споразумение за климата, в което други развити и развиващи се страни принасят съответно своя дял за 
ограничаване на емисиите в световен мащаб. Очаква се международното споразумение да бъде сключено на Конференцията за климата на 
Обединените нации в Копенхаген през декември. 
Пакетът енергия и климат се състои от четири законодателни текста: 
• Директива,  преразглеждаща Системата за търговия с емисии на ЕС (СТЕ на ЕС), която покрива около 40% от емисиите на парникови газове в 

ЕС; 
• Решение за “споделяне на усилията”, поставящо задължителни национални цели за емисиите от сектори, които не са обхванати от СТЕ на ЕС; 
• Директива, определяща задължителни национални цели за повишаване на дела на възобновяемите енергийни източници в енергийния микс; 
• Директива, създаваща законова рамка за безопасно и екологосъобразно използване на технологиите за улавяне и съхранение на въглерод. 
Пакетът се допълва от още два законодателни акта,  договорени по същото време: 
• Регламент, изискващ емисиите на CO2 от нови леки автомобили да бъдат намалени постепенно до средно 120 грама на километър между 2012 

и 2015 г., а в следствие на 95 грама на километър до 2020 г. Тази мярка сама ще допринесе за намаляване на повече от една трета от емисии-
те, каквото е изискването за необхванатите от СТЕ сектори; 

• Преразглеждане на Директивата за качеството на горивото, с което се поставя изискване за доставчиците на горива да намалят емисиите на 
парникови газове при производството на горива с 6% до 2020 година. 

Шестте законодателни акта ще влязат в сила 20 дни след публикуването им в Официалния вестник на Европейския съюз. 
Правно обвързващи цели, които държавите-членки следва да изпълнят до 2020 г. http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?
reference=IP/09/628&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en 
За да научите повече за действията на Европейския съюз относно климата http://ec.europa.eu/climateaction/index_en.htm 
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Намалените такси за заявление за търговска марка на Общността такси влизат в сила 
Европейската комисия наскоро публикува в Официалния вестник Регламент (ЕО) 355/2009 за определяне размера на таксите, дължими на Служба-
та за хармонизация във вътрешния пазар (търговски марки и дизайни). Настоящият регламент прилага решенията, взети от Комисията и от предс-
тавителите на държавите-членки, участващи в Комисията за таксите, с оглед намаляване размера на таксите за регистрация на търговска марка на 
Общността. 
Новите такси влязоха в сила на 1 май 2009г. 
Регламент на Комисията (ЕО) 355/2009 за изменение на Регламент (ЕО) 2869/95 относно таксите, дължими на Службата за хармонизация във вът-
решния пазар (марки и дизайни) и Регламент (ЕО) 2868/95 за прилагането на Регламент (ЕО) 40 / 94 относно марката на Общността е достъпен 
онлайн         http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:109:0003:0005:EN:PDF 
За по-подробна информация за търговските марки, моля посетете уеб сайта на Службата за хармонизация във вътрешния пазар 
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.en.do 
 

 
Ново Съобщение за справедливата търговия 

Европейската комисия прие Съобщение COM (2009) 215 относно ролята на справедливата търговия и частните схеми за осигуряване на устойчи-
вост, свързани с търговията. В съобщението се признава значителното развитие на движението за справедлива търговия и значимостта на евро-
пейския пазар. Съобщението също така разглежда нови политически области, за които справедливата търговия и други схеми, може да допринесат 
за европейските цели за устойчиво развитие. То също така определя основните принципи и дефиниции и основите за обществени поръчки на ус-
тойчиви стоки и услуги. 
Пазарът на справедливата търговия бързо се разви през последните години. Всяка година потребителите в ЕС купуват продукти, сертифицирани за 
съответствие със справедливата търговия, на стойност около 1,5 млрд. евро, което е 70 пъти повече, отколкото през 1999 г., когато Комисията прие 
своето последно съобщение  относно този въпрос. 
В отговор многонационалните компании или се присъединяват към справедливата търговия на пазара, или прилагат собствени схеми за гарантира-
не на устойчивостта, независимо от икономическата криза. Обществените поръчки също представляват ключов стратегически пазар за продукти на 
справедливата търговия. 
Съобщение COM(2009)215 е достъпно онлайн на: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/may/tradoc_143089.pdf 
 

 
Ново Източно партньорство между ЕС и източни му съседи 

ЕС и партньорските държави, т.е. всички 27 страни-членки на ЕС плюс Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Република Молдова и Украйна, 
поставят начало на Източно партньорство, тъй като настъпи моментът за засилване отношенията на ЕС с източните му страни съседки. Събитията 
в страните в Източна Европа и Южен Кавказ засягат ЕС. Последователните разширявания на ЕС доближиха тези страни до ЕС и тяхната сигурност, 
стабилност и просперитет все повече оказват влияние върху ЕС. Всички тези страни, в различна степен, провеждат  политически, социални и иконо-
мически реформи, и са заявили желанието си за по-близки отношения с ЕС. С Източното партньорство, ЕС предлага на своите източни партньори 
реална подкрепа за демократично и пазарно-ориентирани реформи и по този начин да допринесе за тяхната политическа и икономическа стабил-
ност. 
Многостранността на Източното партньорство ЕС дава допълнителен инструмент за насърчаване на реформите, като предоставя форум за шестте 
партньорски страни да обменят опит и информация в рамките на четири платформи. 
Основните елементи на тази нова инициатива, са:  
• Нови споразумения за асоцииране; 
• Подробни програми, финансирани от ЕС за подобряване на административния капацитет на партньорите, за да могат да поемат нашата офер-

та;  
• Сключване на „пактове за сигурност и мобилност ", които позволяват лесно и законно пътуване към ЕС, докато в същото време повишават уси-

лията за борба с корупцията, организираната престъпност и нелегалната миграция. 
Комисията ще проучи възможностите за мобилност на труда с цел по-нататъшното отваряне на пазара на труда на ЕС; 
♦ Повишаване на енергийната сигурност в страните-партньори и на Европейския  съюз като цяло, включително и чрез подкрепа на инвестициите 

в инфраструктурата, по-добро регулиране, енергийна ефективност и по-ефективни системи за ранно предупреждение, за да се предотврати 
провал на доставките;  

♦ Многостранни  платформи - ще подпомагат усилията на отделните страни чрез предоставянето на обща рамка за разрешаване на 
предизвикателствата. Тя ще включва семинари за подобряване на разбирането на законодателството и стандартите на ЕС, обмяна на опит и, 
където е възможно, разработването на съвместни дейности. Предложени са четири политически платформи: за демокрация, добро управление 
и стабилност; икономическа интеграция и сближаване с политиките на ЕС; енергийна сигурност; контакти между хората; 

• Засилено сътрудничество в областта на околната среда и въпросите на климата; 
• Повишаване на контактите човек-човек и по-голямо участие на гражданското общество и други заинтересовани страни; 
• Допълнителна финансова подкрепа от € 350 милиона за периода до 2013. 
• В рамките на многостранната платформа, пет високопрофилни инициативи (водещи инициативи) ще служат на интересите на  страните и в 

същото време на нашите собствени: Програмата за управление на границите, интеграция на пазарите на електроенергия, енергийна ефектив-
ност и възобновяеми енергийни източници, подпомагане на МСП, Южна коридор и реагиране при бедствия. 

Уебстраница на ГД "Външни отношения", Източно партньорство  http://ec.europa.eu/external_relations/eastern/index_en.htm 
За по-точна информация, моля, обърнете се към прочетете Често задавани въпроси http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?
reference=MEMO/09/217&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en 
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Седмица на МСП: Европейски награди за най-добро предприятие 
Повече от 350 национални, регионални и местни власти - градове и региони, както и публично-частни партньорства 
между публичните власти и предприемачи, образователни програми и бизнес организации - от 25 страни се състеза-
ваха в националния кръг на Европейските награди за най-добро предприятие 2008-2009. 
Журито разгледа 47 окончателни номинации, представящи широк спектър от проекти, постигнали успешни резултати 

при подпомагане на бизнеса и подкрепа на предприемачеството в Европа. Победителите бяха обявени на церемония в Прага, която беше част от 
събитието, закриващо Първата европейска седмица на МСП. 
Голямата награда на журито за 2008-2009г. отиде при Scarborough Renaissance Partnership за тяхното новаторско предприятие и работа за култур-
ното възраждане на крайморски град Скарбъро, Йоркшир, в североизточната част на Англия. Проектът беше избран заради впечатляващи резулта-
ти в борбата със сезонната безработица и развитието на целогодишна икономика с активното участие на местната общност. Резултатът е повиша-
ване на перспективите за заетост, особено чрез развитието на бизнес парк и модерен център за творчески и културни индустрии. 
Останалите наградени проекти са: 
• Награда за насърчаване на предприемачеството: Instituto IDEAS, Universidad   Politécnica de Valencia (UPV) Валенсия, Испания; 
• Награда за намаляване на бюрокрацията: ANTI-BUREAU Miskolc Holding Zrt., Мишколц, Унгария; 
• Награда за развиване на предприемачеството : Gothia Science Park Enterprise and Community Building Sector, община Скьовде, Швеция; 
• Награда за инвестиции в изграждане на умения: знания, умения, подкрепа - от предприемач на предприемач The Women’s Enterprise Agency, 

Хелзинки, Финландия; 
• Награда за отговорно и интегриращо предприемачество: осигуряване на работа The Waldkirch Employment and Qualification Company (WABE), 

Валдкирх, Германия. 
За повече информация  http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/smes/awards/index_en.htm 
 

Бюлетини за Акта за малкия бизнес 
Бюлетините за Акта за малкия бизнес (SBA) са статистически информационни средства, разработени  с цел оценка на политическата и бизнес сре-
дата за малките и средни предприятия в държавите-членки на ЕС. Те представляват интересен източник на информация за политическите лидери в 
Комисията и в държавите-членки, както и за заинтересованите страни и обществеността като цяло. Целта на бюлетина е да направи бърз преглед 
на това каква е средата за МСП в дадена държава-членка, погледната през призмата на статистически данни. Това е осъществено чрез обединява-
нето на повече от 70 показателя за измерване на различни аспекти на политиката за МСП в съответствие с десетте принципи на SBA.  
Бюлетините са част от " Преглед на представянето на МСП", който осигурява информация за МСП и за свързаните с МСП въпроси на политиката в 
Европа. Неговата цел е да представи и анализира състоянието на европейските МСП. Също така допринася за наблюдение на изпълнението на 
SBA. Състои се от годишен доклад, бюлетини на отделните страни и поредица от допълнителни проучвания по теми от значение за малките и 
средни предприятия. 
За да получите достъп до последното издание на SBA бюлетините, тяхната методология и показатели, посетете уебсайта на ГД "Предприятия и 
промишленост”  http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/craft/sme_perf_review/spr_main_en.htm # Country_Sheets  
За повече информация за Акта за малкия бизнес за Европа моля, вижте:  http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/sba_en.htm 
 

Стартиране на PRESSEUROP.EU портал 
Европейската комисия и списание "Courrier International" наскоро стартираха PRESSEUROP.EU - първия многоезичен уебсайт за публикации по 
европейските въпроси. PRESSEUROP.EU предлага избор на европейски и международни публикации на 10 езика (чешки, холандски, английски, 
френски, немски, италиански, полски, португалски, румънски и испански). 
Порталът PRESSEUROP.EU цели да стане основен доставчик на обща и политическа информация - събрана независимо от широк кръг източници - 
свързана с текущи европейски въпроси. Съгласно условията на договора си, той се радва на пълна редакционна свобода.  
PRESSEUROP.EU прави достъпни за публиката: 
• подбор на международни и европейски публикации (писмено и он-лайн);  
• прегледи на печата, кратки новини и седмичeн обзор;  
• илюстрации (компютърни графики, снимки, видео, анимация и др.)  
• дневен бюлетин на текущите събития от деня и последните новини;  
• архивирани статии 
Тази услуга постепенно ще стане достъпна  на 23-те официални езика на ЕС. Крайната цел на PRESSEUROP.EU е да подпомогне развитието на 
европейския обществен домейн и да се даде възможност на интернет потребителите да съставят свое собствено становище, въз основа на статии 
и по-задълбочени проучвания, представляващи различни внимателно обмислени мнения. 
Наред с EuRaNet (европейски радио мрежа, създадена през април 2008 г.) и ЕU TV Net (насрочено за 2010 г.), PRESSEUROP е израз на желанието 
на европейските институции  да се улесни, насърчи и подкрепи създаването на Европейски форум за публична комуникация, дискусии и дебати.  
PRESSEUROP.EU 
Уебсайт PRESSEUROP.EU http://www.presseurop.eu/en 
 

 
ОП “Конкурентоспособност” 
Управляващият орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. пуб-
ликува на своята интернет страница www.opcompetitiveness.bg Списък на проектни предложения, които се предлагат за финансира-
не в рамките на наличния бюджет по процедура: BG161PO003-2.1.05 "Технологична модернизация в големи предприятия". 
Броят на проектните предложения, които се предлагат за финансиране в рамките на наличния бюджет по процедурата, е 39, а 

общият размер на безвъзмездната финансова помощ е на стойност 97 304 725.85 лева/49 751 116.33 евро. 
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Покана за представяне на предложения за регионален иновационен монитор 
Генерална дирекция Предприятия и промишленост на Европейската комисия наскоро публикува покана за представяне на предложения за Региона-
лен иновационен монитор (Справка: ENTR/2009/032), който даде на потребителите яснота относно развитието на регионални иновационни страте-
гии и политики и тяхното прилагане. 
Мярката ще анализира регионалните иновационни политики на базата на вече развити методологии и показатели, като например в контекста на 
Inno- Policy TrendChart и на Еuropean Innovation Scoreboard (EIS). Основните области, които ще бъдат покрити, са:  
• събиране и анализ на информация за иновационните политики в регионите на ЕС;  
• организиране на тематични семинари; 
• определяне и утвърждаване на добрите практики и превръщането им в уроци и препоръки;  
• систематично разпространение на информация, засягаща регионалната        иновационна политика. 
Крайният срок за подаване на оферти е 3 юли 2009г.  
Повече информация, включително поканата за подаване на оферти и свързаните с нея документи са достъпни на страницата на ГД "Предприятия и 
промишленост” http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3145 
 

Конкурс за независими експерти на Европейският институт за иновации и технологии (ЕИТ) 
Настоящата покана е адресирана до лица с цел създаването на база данни от независими експерти, които да осигуряват независима експертиза в 
подкрепа на оценяването и на изпълнението на ЕИТ и на Общността на знанието и иновациите (ОЗИ). ЕИТ търси експерти от широка гама от про-
фили и с високо ниво на професионален опит в следните области: 
• Тематична област: Устойчива енергия  
• Тематична област: Адаптация и смекчаване на климатичните промени  
• Тематична област: Бъдещото информационно и комуникационно общество  
• Стартиране на бизнес и рисков капитал  
• Иновации в съществуващия бизнес  
• Предприемаческо образование  
• Изследвания и разработване на продукти 
По-подробна информация е достъпна на уебсайта на ЕИТ: http://eit.europa.eu/experts.html 
 

Над 6000 малки и средни предприятия получават финансиране от 7-мата рамкова програма 
през първите две години 

Новите данни за участието на малките и средни предприятия (МСП) в Програмата за сътрудничество на 7-ма рамкова програма за научни изс-
ледвания (7РП) се очакват скоро. Според някои данни, които вече са получени, в първите две години на 7РП повече от 6000 МСП от цяла Европа са 
били избрани и вече са получили  финансиране. Те представляват 12,3% от всички финансирани участници и досега са получили над € 1 млрд. 
евро, цифра, която ще продължи да расте. 
МСП са доста гъвкави, което означава, че те могат бързо да прилагат резултатите от научни изследвания в нови продукти на пазара. Затова Евро-
пейската комисия цели да достигне най-малко 15% участие на МСП в 7РП програма за сътрудничество, което означава € 6,2 млрд. финансиране, за 
цялата продължителност на РП7. Участието на МСП в 7РП е по-голямо, отколкото в предишни програми: това се дължи не само на по-високата 
ставка за финансиране на МСП, но и на резултатите от процеса на опростяване. 
Нанотехнологиите са на първо място сред областите на действие на изследователските МСП (86% от проектите), следвани от транспорта (84%) и 
енергетиката (82%). По-голямата част от МСП, които участват са малки - 69% с до 49 служители и 31% с 50-249 служители. Средно едно МСП може 
да очаква да получи  € 300000 от финансиране, за целия период на участие в проекта. Правилата за участие са особено благоприятни за малките и 
средни предприятия, с 75% ставка за финансиране на МСП в сравнение с 50% за партньорите от големите индустрия. В допълнение, МСП също 
така могат да получат 100% финансиране за управление на проекти. Финансирането е отворено за всички малки и средни предприятия независимо 
дали самите те извършват научни изследвания или наемат подизпълнител за изследователските си нужди.  
Пълно обобщение на 3-ти доклад за напредъка относно участието на малки и средни предприятия (МСП) в Програма за сътрудничество на 7-мата 
рамкова програма за научни изследвания (7РП), ще бъде публикуван през юли 2009г. По-задълбочена и специализирана информация може да 
б ъ д е  п о л у ч е н а  о т  у е б с т р а н и ц а т а  н а  М С П  T e c h w e b  h t t p : / / e c . e u r o p a . e u / r e s e a r c h / s m e - t e c h w e b  
МСП могат да получат професионална помощ при разработването на своите проектни идеи за 7РП от националните контактни точки. За повече 
информация посетете  http://cordis.europa.eu/fp7/ncp_en.html 
 

 
 
4 млрд. евро отпуска Европейската комисия за финансиране на енергийни проекти 

Европейската комисия призова представителите на бизнеса да подготвят повече енергийни проекти и да кандидатства за финансиране по Евро-
пейската енергийна програма за възстановяване. Проекти по тази програма ще бъдат приемани до 15 юли 2009 г., напомнят от комисията.  
От ЕК уточниха, че се надяват първото грантово споразумение по схемите да бъде подписано до края на годината. Общо почти 4 млрд. евро е фи-
нансовата помощ за проекти, свързани с развитието на енергетиката в общността за 2009 и 2010 година.  
Тези фондове са разпределени по следния начин:  
• проекти за газова и електрическа инфраструктура - 2,365 млрд. евро; 

• вятърни енергийни комплекси - 565 млн. евро; 

• съхранение на въглероден двуокис - 1,05 млрд. евро. 
По тази програма финансиране ще получи и изграждането на газопровода Набуко. 
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Еко-иновации: Презентациите на Европейския информационен ден онлайн 
С над 300 участници, присъстващи на събитието и много други, които го следяха посредством уебстрийминг, Информационния ден за еко-иновации, 
проведен в Брюксел на 20 април, беше идеална възможност да се осведомите за някои от проектите, одобрени за финансиране през  кампания 
2008 и да получите уникална информация отвътре на приоритетите за финансиране през 2009 г. 
Електронни копия на презентациите са достъпни онлайн: http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/events_en.htm 
Видео записите от събитието скоро ще бъдат на разположение на тази страница: http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/events_en.htm. 
 

Успешни истории от 6-та Рамкова програма  
ГД "Изследвания” наскоро публикува нов сборник с успешни истории, озаглавен Резултати от изследване за МСП - VI, успешни истории от съвмест-
ни  изследователски проекти на 6РП ". Документът е достъпен онлайн http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/pdf/fp6_success_stories.pdf 
 

Европейски конкурс за фотография на тема: Каква е вашата представа за безопасност и здраве при работа? 
Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) е създадена от Европейския съюз, за да посреща нуждите от информация в 
областта на трудовата безопасност и здравето. Със седалище в Билбао, Испания, ЕU-OSHA има за цел да подобри живота на хората на работното 
място, като стимулира потока от техническа, научна и икономическа информация сред всички, ангажирани с въпросите на  трудовата безопасност и 
здравето. 
ЕU-OSHA наскоро стартира инициатива, наречена "Какво е вашата представа за безопасност и здраве на работното място?". Този конкурс кани 
всички жители на ЕС да излязат, проучат и заснемат своята визия за безопасност и здраве на съвременното европейско работно място. 
За да се гарантира, че ще победи най-добрата фотография,  журито ще бъде съставено от утвърдени творци и професионални фотографи, които 
ще определят тримата победители. Критериите на журито са лична интерпретация на темата, креативност, както и универсално послание. И все 
пак, обществеността също ще има думата. В действителност, четвъртият победител от конкурса ще бъде фаворитът на публиката, избран от посе-
тителите на сайта от подбрани снимки, публикувани онлайн.  
Четиримата победители ще имат шанса да спечелят вълнуващи награди на обща стойност 7,000 евро. Първата награда от € 3,000, ще бъде присъ-
дена за най-забележителната снимка, от гледна точка на художествена стойност и най-добра интерпретация на основната тема на конкурса 
(безопасност и здраве на работното място). За второ и трето място, както и за победителя на публиката, също ще бъдат присъдени награди (€ 2000 
за второ място и по € 1,000 за трето и победителя на публиката). 
Крайният срок за изпращане на вашите снимки е 15 август 2009г. 
За всякакви въпроси, свързани с конкурса, моля изпратете е-мейл на: info@osha-photocompetition.eu  
За да научите повече или да се регистрирате, посетете уебсайта на конкурса  http://www.osha-photocompetition.eu/home_en.html 
 

Бюлетин за финансовите инструменти на ПКИ 
В този документ, състоящ се от две страници, на английски език са представени различни видове инструменти на Програмата за конкурентоспособ-
ност и иновации (ПКИ), които зависят от етапа на развитие на МСП и неговите конкретни финансови нужди: 
• Фонд за бързо растящите и иновативни МСП (GIF), който допринася за създаването и финансирането на малки и средни предприятия и огра-

ничава липсата на равностоен капитал на пазарите  
• и МСП Гаранционен фонд (SMEGF), който предоставя гаранции за насърчаване на финансовите институции да улеснят достъпа до  финанси-

ране на МСП като намаляват на излагането им на риск. 
Докладът включва също и полезни интернет връзки за повече информация относно тези инструменти и други финансови инструменти на ЕС.  
Докладът е достъпен онлайн http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/document.cfm?action=display&doc_id=2822&userservice_id=1&request.id=0  
Полезни интернет страници за достъпа до финансиране могат да бъдат намерени на уебсайта на ГД "Предприятия и промишленост” http://
ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/index_en.htm 
 

Информационна услуга на 7РП -Транспорт вече на CORDIS 
Новата услуга на РП7-Транспорт (включително аеронавтика) беше създадена от CORDIS, информационната служба за научни изследвания и раз-
витие на Общността. Само с едно щракване, посетителите на новите уеб страници, могат да получат подробна информация по всички въпроси, 
касаещи темата "Транспорт" на 7РП, като най-новите разработки, новини и събития, стратегия за финансиране, бюджет и др. В допълнение, услуга-
та предоставя преки връзки към отворените покани за предложения  в рамките на РП7-транспорт и базата данни на CORDIS "Find a project".  Услуга-
та е достъпна на http://cordis.europa.eu/fp7/transport/ 

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.  

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 


