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Нова комисия 2009-2014
На 27 ноември 2009 г. председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу обяви ресорите на следващата Комисия. Председателят смята, че този екип може да изпълни предначертаната програма, която той изложи в политическите насоки за втория си
мандат 2009-2014.
Новата Комисия ще има 27 членове, включително председателя Барозу, по един от всяка държава-членка. Назначени са 7 заместник-председатели, в това число заместник-председателят баронеса Катрин Аштън, която в същото време зае поста на Върховен
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, след влизането в сила на Договора от Лисабон
на 1 декември 2009 година.
Членовете на Комисията идват от различни политически семейства, а именно Европейската народна партия (ЕНП), Прогресивния
алианс на социалистите и демократите (S & D) и Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ). 14 членове, включително
председателят, са били членове на предишната Комисия.
Във втората Комисия на Барозу ще има редица нови ресори, сред които: действия за климата и вътрешни работи. Част от предишните ресори са преустроени: образование, култура, езиково многообразие и младеж; здравеопазване и защитата на потребителите;
промишленост и предприемачество; изследвания и иновации; международно сътрудничество за хуманитарна помощ и реакция при
кризи. Ще има нов акцент включване в ресора на заетостта, социалните въпроси и включването, и специален ресор „дигитална икономика”.
Новата комисия трябва да получи одобрение от Европейския парламент преди да встъпи в длъжност. Номинираните за комисари ще
се явят на отделни изслушвания пред парламентарни комисии от 11-19 януари 2010 година. Гласуването за приемане на новата
комисия се предвижда да се проведе на 26 януари 2010 година. Въз основа на одобрителното гласуване, Комисията се назначава от
Европейския съвет. Тогава тя може да започне работа. За по-подробна информация за програмата на новата колегията, разпределението на ресорите и биографиите на номинираните за комисари, моля прочетете прес-съобщението:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1837

Пети доклад на Комисията за потенциално ограничителни търговски мерки в контекста на глобалната икономическа криза
Според нов мониторингов доклад, публикуван от Европейската комисия, основните търговски партньори на Европейския съюз са
приели повече от 220 мерки, които потенциално ограничават търговията, между октомври 2008 и октомври 2009 година. Мерките
варират от класически търговски бариери, като забрана за внос и повишаване на тарифите, до по-сложни мерки като политики от
типа "купи нашето". Само класическите бариери потенциално засягат приблизително 5% от износа на ЕС. В доклада, Европейската
комисия призовава за отвореност и ангажимент във времената на икономически сътресения.
Докладът е на разположение на английски език на сайта ГД "Търговия": http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=485
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Комисията и шведското председателство подписаха присъединяването на ЕС към Международната агенцията за
възобновяема енергия
Комисарят по енергетиката Андрис Пиебалгс и шведският държавен секретар Ола Алтера подписаха Устава на Международната
агенция за възобновяемите енергийни източници (IRENA). С подписването му Европейският съюз стана 138-мият член на тази нова
организация, която има за цел да се ускори използването на възобновяеми източници на енергия в света.За първи път междуправителствена организация се присъединява към тази организация.
Предвижда се IRENA да се превърне в глобална агенция, занимаваща се изключително с възобновяемите енергийни източници,
като слънцето, вятъра и биомасата. Целта е да се създаде център за високи постижения в областта на възобновяемите енергийни
източници, който да подпомага правителствата при изготвянето на националните програми за въвеждането на тези източници, да
разпространява информация за възобновяемите технологии и да изпълнява дейности, свързани с обучения и консултации за найдобрите практики и възможности за финансиране.
IRENA бе създадена през януари тази година и бързо набира инерция. Днес ЕС се присъедини към 137 държави, сред които САЩ,
Индия и почти всички европейски и африкански страни.
IRENA уебсайт: http://www.irena.org/

Транспорт: още една стъпка към устойчиво бъдеще
На 20 ноември 2009 г. Европейската комисия беше домакин на конференция на високо равнище в Брюксел относно бъдещето на
европейската транспортна система. С това мероприятие се отбеляза приключването на две обществени обсъждания, на които Комисията даде ход през юни 2009 г. със съобщението „Устойчиво бъдеще за транспорта“ и със Зелената книга „Трансевропейска транспортна мрежа: Преглед на политиката“.
Събитието има за цел да определи политическите мерки, които според заинтересованите страни трябва да бъдат представени в
следващата бяла книга на Комисията относно транспорта, която ще обхваща периода от 2010 г. до 2020 г.и ще определи визия за
бъдещето на транспорта и конкретните стъпки, които да бъдат предприети. Дискусиите засягат ключови цели на политиката, изложени в Съобщението относно бъдещето на транспорта и в Зелената книга за трансевропейската транспортна мрежа. Те включват развитие на многомодална и напълно интегрирана трансевропейска транспортна мрежа; алтернативна политика за горивата; разработването на новаторски транспортни средства и технологии и ключовата роля на ползвателите на транспорт и на работниците в отрасъла като основни участници в бъдещата транспортна система.
През 2001 г. Комисията издаде бяла книга, в която бе набелязана програма за европейската транспортна политика до 2010 г. С наближаването на края на този десетгодишен период, през втората половина на 2010 г. трябва да бъде приета нова Бяла книга за транспорта. http://ec.europa.eu/transport/strategies/2009_future_of_transport_en.htm

Комисията започва консултация за ЕС 2020 г.: нова стратегия за превръщането на ЕС в по-интелигентен и поекологичен социален пазар
Европейската комисия публикува документ обществена консултация (COM (2009) 647) за осигуряване на по-добро бъдеще на икономиката на ЕС чрез Стратегия 2020. ЕС 2020 има за цел да осигури екологичен и ориентиран към цялото общество растеж, за който
говори в политическите си насоки за следващата Комисия председателят Барозу. Новата стратегия ще стъпи върху постиженията
на Лисабонската стратегия, но и ще се поучи от грешките ѐ.
В документа е изложена визията за това как „ЕС 2020" ще се съсредоточи върху възстановяването от кризата, съдействието за недопускане на нова криза и върху три тематични цели: 1.създаване на стойност чрез знание; 2. повече възможности за хората в отворени общества; 3. изграждане на конкурентоспособна, свързана и по-екологична икономика..
Срокът за представяне на становища по документа е 15 януари 2010 г.. Становищата трябва да бъдат изпратени по електронна поща на следната пощенска кутия: EU2020@ec.europa.eu
Директна връзка с обществената консултация: http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/eu2020/consultation_en.htm

Ново ръководство за потребителя за Базата данни за достъп до пазара
ГД "Търговия", звено “Достъп до пазара”, наскоро публикува он-лайн Ръководство за потребителя за базата данни на Комисията за
достъп до пазара.
Както знаете, база данни за достъп до пазара е свободно достъпна за всички икономически оператори в целия ЕС и присъединяващите се / страните-кандидатки чрез интернет. Базата данни е създадена в рамките на първоначалната стратегия за достъп до пазара и се развива прогресивно, с цел да предостави полезна информация за износителите от ЕС (например тарифи за внос в трети
страни, съответните данъци и изискванията към документацията за внос, търговска статистика и т.н.).
Целта на това ръководство за потребителя е да илюстрира функционирането на Базата данни за достъп до пазара като предоставя
инструкции стъпка по стъпка как да се използва всеки раздел. В момента ръководството за потребителя е налично само на английски, но в кратък период от време, ще бъде достъпно на всичките 23 европейски езика.
ГД "Търговия" също така наскоро включи нов раздел в базата данни за достъп до пазара, в който предоставя полезни връзки
към уебсайтовете на ЕС, органи на държавите-членки и международни организации.
Ръководството за потребителя е достъпно чрез новата страница на база данни за достъп до пазара на следния адрес
http://madb.europa.eu
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Нова PATENTSCOPE ® платформа за подобряване на качеството на търсенето на патенти
Общественият достъп до информация за подадени и одобрени патенти в световен мащаб ще бъде подобрен от Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) чрез онлайн информационна услуга. Платформата PATENTSCOPE ® ще позволи търсене и извличане на информация за патенти от осем патентни ведомства: Африканската регионална организация за интелектуална
собственост (ARIPO), Куба, Израел, Република Корея, Мексико, Сингапур, Южна Африка и Виетнам.
Някои данни от тези източници първоначално не са били дигитализирани и лесни за търсене.
PATENTSCOPE ® следователно ще улесни достъпа до техническа информация в патентните документи. СОИС планира постепенно
разширяване на PATENTSCOPE ® източниците чрез споразумения с допълнителни офиси.
Директен линк към PATENTSCOPE ®: http://www.wipo.int/patentscope/en/dbsearch/

Нов, финансиран от ЕС проект за хармонизиране на патентните системи на Русия и ЕС
Европейският патентен офис (ЕПО) и Европейската комисия подписаха споразумение за изпълнение на проект, финансиран от ЕС,
насочен към хармонизиране на патентните системи на Русия и Европейския съюз.
Проектът ще се изпълнява през следващите 12 месеца. Неговата основна цел е да се дадат препоръки за това как да се направи
руското патентно законодателство съвместимо с това на Европейския съюз, както и да се разработят насоки за патентните експерти
от Федералната служба за Интелектуална собственост, патенти и търговски марки (Роспатент).
Проектът също така цели да се опростят руските процедури по кандидатстване за патент, регистрация и обработка на
кандидатурите. Освен това ще бъде проверена Руската система за предоставяне на допълнителна защита за фармацевтични
продукти в съответствие с текущите европейски административни и съдебни практики.
http://www.epo.org/topics/news/2009/20091105.html

Политическо споразумение относно Директивата за етикетирането на енергията
Това политическото споразумение проправя пътя към разширяване обсега на сега действащата директива, която покрива само домакински уреди, до всички уреди, свързани с енергия. На практика новата директива ще се отнася и до други уреди, които се продават
за недомакински нужди, напр. климатични системи и източници за осветление.
Тази директива ще определи основните елементи в новия етикет за енергия: скала A-G с възможност да се отвори до А+++, ако така
го изисква технологичното развитие, тъмно зеленият цвят на скалата винаги показва най-ефективния клас и по този начин насочва
потребителите към най-ефикасните продукти.
Страните членки ще имат задължението да осигурят най-добре работещите продукти, ако докажат добро използване на обществените средства. С оглед на по-нататъшното предоставяне на информация и повишаване на осведомеността на потребителите, Партиите
се споразумяха и за това, когато рекламите съдържат информация, свързана с енергия или цена, то тя задължително да включва
също и посочване на енергийния клас на продукта. Тъй като текстът ще бъде приет формално след влизането в сила на Лисабонския
договор на 1 декември 2009, институциите ще направят още някои подобрения в клаузите, които да доведат до адаптиране към новите приложими процедури.
Предложението на Европейската комисия (COM(2008)778) за Директива относно индикация чрез етикетиране и стандартна информация за продукта за консумацията на енергия и други ресурси от продукти, свързани с енергия.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0778:FIN:EN:PDF
Повече информация за етикетирането на домакински уреди има на следния адрес:
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/labelling/labelling_en.htm

Европейска група за допитвания до бизнеса: поканете вашите клиенти да се присъединят
и да внесат своя принос
Европейската група за допитвания до бизнеса (EГДБ) е създадена през 2003 г. от Генерална дирекция "Вътрешен пазар” и се управлява съвместно от Комисията и държавите-членки. Това е един уникален инструмент, позволяващ на Европейската комисия да получи пряка обратна информация от предприятията относно законодателните предложения или инициативи на Комисията, които могат
да окажат въздействие върху бизнеса. В сравнение с другите форми на консултации, EГДБ се стреми да бъде напълно представителна и се фокусира върху консултации за предприятия в цяла Европа.
В момента, EГДБ се състои от около 3,600 дружества с различни размери и
от различни сектори, разположени във всички държави-членки. Фирмите, избрани за членове на EГДБ отговарят на онлайн въпросници, редовно изпращани им от Европейската комисия. Повечето от документите, рецензиите, въпросниците и резултатите са достъпни
на 20 европейски езика.
Компаниите, желаещи да се регистрират като член, трябва да се свържат с националния координатор и да предоставят на
Комисията основна информация за дейността си като попълнят регистрационна форма.
Членството в групата е безплатно и безсрочно. Фирмите, които желаят да напуснат групата, трябва да изпратят уведомление до националния координатор в страната си.
http://ec.europa.eu/yourvoice/ebtp
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Политическо споразумение за енергийните характеристики на сградите
Представителите на Европейския парламент и Съвета наскоро постигнаха споразумение, което ще допринесе много за постигането
на целите на ЕС относно климата и енергията и ще подсили европейската икономика. Споразумението ще затегне правилата за строеж и изискванията за енергийните характеристики за сгради в ЕС и определя 2020 като краен срок за всички нови сгради да имат
почти нулева консумация на енергия и отдаване на въглеродни емисии.
Предложението, което бе представено от Европейската комисия преди една година (COM(2008)780), цели да разшири обхвата и да
подсили сегашната Директива (2002/91/EC) чрез създаване на законова рамка за подобряване на националните правила за строителство и чрез представянето на амбициозна политика за сгради с почти нулева консумация на енергия и отдаване на въглерод, така
че всички нови сгради да имат нулева консумация на енергия от 2020 година нататък. Що се отнася до съществуващите сгради, страните членки ще приемат национален план за повишаване броя на сградите с нулева консумация на енергия.
Освен това новата Директива ще подобри предоставянето на информация на потребителите в сертификатите за енергийните характеристики на сградите. Не само сертификатът с енергийните характеристики на сградата ще бъде показван на потенциалния наемател или купувач, но и индикаторът за енергийна ефективност на сградата ще бъде отбелязван в обявите за продажба или наем.
На сградите се пада 40% от консумацията на енергия и 36% от емисиите на въглероден диоксид в ЕС. Изчислено е, че чрез засилване на клаузите на Директивата за енергийни характеристики, ЕС ще постигне намаляване на емисиите от парникови газове до 70% от
сегашната цел на ЕС според договора от Киото. В допълнение на това, тези подобрения могат да спестят на гражданите около 300
евро годишно на домакинство от сметките за електроенергия, като в същото време се стимулира строителната индустрия и реновирането на сгради в Европа.
За повече информация относно енергийната ефективност на сградите, моля посетете http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/
buildings_en.htm

Е-РИПЗ: новият европейски публичен регистър за достъп до информация за вредните емисии от европейските
промишлени обекти
Европейската комисия и Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) стартираха изцяло нов Европейски регистър за изпускането
и преноса на замърсители на околната среда (E-РИПЗ). Регистърът съдържа информация за емисиите на замърсители на въздуха,
водата и почвата от промишлени обекти в цяла Европа. Той включва данни за 91 вещества и покрива повече от 24,000 съоръжения
от 65 икономически дейности.
Информацията в регистъра покрива 30% от общото количество на NOx (азотни окиси) емисии (т.е. по-голямата част от емисиите от
източници, различни от транспорт) и 76% от общото количество на SOx (серни окиси) емисии във въздуха в 27-те страни от ЕС и
Норвегия.
Регистърът също така осигурява допълнителна информация, като например количеството и вида на отпадъците, прехвърлени от
съоръженията към сметищата както вътре, така и извън всяка страна, включително и трансграничните преноси на опасни отпадъци.
Освен това, тя дава предварителна информация за замърсители от "дифузни" източници, освобождаващи се във вода, като например изхвърлянето на азот и фосфор от селското стопанство. Регистърът разчита на мощна търсачка, която позволява на посетителите да търсят по един или повече критерии и по карта.
Уебсайтът, съдържащ информация за изпускането на замърсители от дифузни източници, ще продължи да се подобрява през
следващите месеци.
Е-РИПЗ е достъпен на адрес http://prtr.ec.europa.eu/

Отпадане на визовия режим за Бившата югославска република Македония, Черна гора и Сърбия
Съветът на ЕС реши да предостави безвизови пътувания до и в рамките на Шенгенското пространство на гражданите на Бившата
югославска република Македония, Черна гора и Сърбия. Това бе направено с приемане на изменения на Регламент на Съвета (ЕО)
№ 539/2001 *. Премахването на визите ще влезе в сила от 19 декември 2009 г. за притежатели на паспорти с биометрични данни.
Албания и Босна и Херцеговина не се счита, че са изпълнили всички критерии, договорени по силата на диалога за либерализиране
на визовия режим със страните от Западните Балкани. Една политическа декларация, обаче, приканва Комисията да предложи либерализиране на визовия режим за тези две страни, веднага щом те отговорят на всички критерии, с цел постигане безвизиво пътуване
за гражданите си, колкото е възможно по-скоро. Основните области, в които са определени критерии по време на диалога за либерализиране на визовия режим са граничния контрол, паспортите, сигурност, борбата срещу организираната престъпност и корупцията,
както и външните отношения и основните права. Измененият Регламент прави позоваване на Резолюция на Съвета по сигурност на
Обединените нации (СС на ООН) 1244/99 за Косово в резултат на която лица, пребиваващи в Косово се нуждаят виза, когато пътуват
в ЕС.
Диалогът за либерализиране на визовия режим със страните от Западните Балкани започна в началото на 2008г. Комисията представи предложение за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 през юли 2009 г. и Европейският парламент даде становището си на
12 ноември 2009 година.
*Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета от 15 март 2001 г. изброяващ трети страни, чиито граждани се нуждаят от виза при преминаване на външните граници и тези,
чиито граждани са освободени от това изискване

Прес-съобщение на Съвета на ЕС http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/111561.pdf
Визовата политика и законодателство http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/freetravel/visa/doc_freetravel_visa_en.htm
Разширяване на ЕС политика http://ec.europa.eu/enlargement/index_en.htm
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Три публично-частни партньорства (ПЧП) в сектори,засегнати от икономическата криза
В рамките на Европейския план за икономическо възстановяване на Европейската комисия наскоро стартираха три публично-частни
партньорства (ПЧП) за насърчаване на изследователските инициативи в сектори, засегнати от финансовата криза, като автомобилостроенето, строителството и производство.
Тези нови ПЧП имат за цел да насърчат сътрудничеството в изследванията между публичните органи и частния сектор. Комисията
ще подготви стратегия за всяко ПЧП в тясно сътрудничество със съответните индустриални партньори.
Комисията предвижда цялостен принос от 50% към общия бюджет за изследователски дейности от бюджета на 7-та рамкова програма. Останалата част от инвестициите ще бъдат предоставени от частния сектор. Комбинацията от публичния и частния капацитет и
пари може да помогне в процеса на възстановяване и развитие на пазарите, които ще послужат за основа на бъдещия икономически
просперитет на Европа.
Повече подробности за трите са на разположение на ППС http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/lists/list_114_en.html

Проучване на въздействието на Web 2.0 върху европейската икономика и общество на разположение онлайн
Институтът за перспективни технологични изследвания (IPTS) на Съвместния изследователски център (СИЦ) публикува изследване,
озаглавено "Въздействието на социалните мрежи върху информационното обществото и икономиката на ЕС ". Изследването може
да изтеглите на адрес http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=2819

Обществена консултация на Европейската комисията относно международните финансови стандарти за малки и
средни предприятия
Целта на консултациите е Комисията да получи разбиране за отношението на заинтересованите страни към Международния стандарт за финансова отчетност (МСФО) за малки и средни предприятия (МСП), публикуван от Съвета по международни счетоводни
стандарти на 9 юли 2009 година. Комисията е особено заинтересована да получи мненията на потребителите на финансова информация, като бизнеса, банките и инвеститорите.
Консултацията и въпросникът са на разположение на английски език на интернет страницата на Генерална дирекция "Вътрешен пазар и услуги”, заедно с данни за контакт. Немска и френска версии скоро ще бъдат на разположение. Обсъждането ще продължи до
12 март 2010 година.
Директен линк към консултацията http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2009/ifrs_for_sme_en.htm

17-ти Световен конгрес за информационни технологии, Амстердам - 25 до 27-ми Май, 2010г.
Европейската комисия в сътрудничество с Министерството на икономиката на Холандия и холандската служба за ИКТ организира
"17-тия световен конгрес на WITSA за информационни технологии (WCIT): Предизвикателствата на промяната ".
Конгресът цели да осигури на предприятия, правителства и организации, представляващи интересите на гражданското общество,
възможност да получат информация от първа ръка относно бъдещите политики, проекти и други инициативи на Европейската комисия по въпросите на информационните и комуникационните технологии (ИКТ). Събитието създава за участниците широка платформа, за да обсъдят бъдещето на ИКТ и тяхното въздействие върху икономиката и обществото като цяло в предизвикателни области
като изменението на климата, здравеопазването и енергетиката.
За повече информация, моля посетете интернет страницата на конференцията в http://www.wcit2010.com/

Дават 100 000 лв. за млад предприемач
През януари стартира конкурсът, фокусиран върху иновациите
Конкурс за наградата Empower за изключителни млади предприемачи ще стартира през януари 2010г. инициативата се осъществява
от фондация Empower United с подкрепата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
Наградата Empower е състезание за млади предприемачи със специален фокус върху иновациите. В конкурса може да вземат участие предприемачи, които имат идея за нов бизнес или са стартирали компании преди не повече от една година.
Изисквания
Изискването е ръководителят на кандидатстващия екип да е на не повече от 35 години. Първата награда в конкурса е в размер на
100 хил. лв. В допълнение към паричната награда, победителите ще имат възможност да се възползват от практически съвети от
страна на опитни професионалисти. Ще има награди и за класиралите се на второ и трето място, както и зелена награда.
Кандидатстване
Как да се кандидатства за наградата Empower ще бъде обявено в края на януари 2010г. на сайта на Empower United
(www.empower.bg). Крайният срок за предаване на кандидатурите е юни 2010г. Участниците със своите бизнес планове ще преминат
през три кръга на оценка от жури от успели предприемачи и професионалисти. Предвидени са обучителни месечни семинари с гостлектори изявени бизнес лидери и експерти.
На тези събития ще се проведат дискусии на теми като финансиране, сформиране на екип, ефективен маркетинг и продажби и други,
които ще помогнат на участниците при подготвянето на бизнес планове за конкурса.
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Количествена оценка за развитието на електроенергетиката на България до 2030
година
На 17.12.2009,16.00 часа (регистрацията е от 15 часа), в големият салон на БАН пред политици и
експерти ще бъдат представени резултатите от единствената количествена оценка за развитието на
електроенергетиката на България до 2030 година. Тя предлага енергийна политика на здравия разум,
която може да насочи електроенергетиката към конкурентна икономика и благополучие на крайния
потребител в противовес на провежданата до сега политика на екстензивно развитие. Предложеният
сценарий ще акумулира спестявания на около 11-13 милиарда евро още към 2020 година. от рационализирането на енергийната политика в България. Тези средства могат да бъдат използвани за възраждането на страната, ускореното внедряване на ВЕИ и енергийна ефективност съгласно енергийната стратегия на ЕС, както и за решаването на многобройните социално икономически проблеми.
На всеки участник в събитието ще бъде предоставен екземпляр от книгата “Електроенергетиката на България - развитие и обществена цена”, разработена от авторския колектив под ръководството на проф. Пламен Цветанов от Българската академия на науките,
“Енергийния системен оператор” ЕАД, “Тотема Инженеринг” ООД и Енергийна Агенция - Пловдив.
За повече информация: Лияна Аджарова (Председател на Асоцияцията на Българските Eнергийни Aгенции)
Е-mail: liyana.adjarova@eap-save.dir.bg

Центърът EEN Враца участва в организирането на двустранни бизнес срещи в рамките на международното изложение за възобновяеми енергийни източници в Израел по проект ECO4B
Match-making Eilat-Eilot Conference 2010
Международната конференция и изложение Eilat, свързано с възобновяемите енергийни източници, ще бъде организирано в Eilat
(Herods Hotel) от 16 до 18 февруари 2010 г.
Проектът ECO4B има щанд в залата на изложението, където паралелно и в съседство с конференцията, ще се проведат двустранни
партньорски бизнес срещи, в продължение на трите дни на събитието.
Процесът на срещане на потенциални партньори ще бъде осигурен от Matimop-Израелски индустриален център за НИРД, в
сътрудничество с партньорите по проекта ECO4B.
Идентифицирането на съответствията ще бъде направено по време на седмиците, предхождащи събитието от квалифициран персонал.

Срещите ще се състоят на номерирани маси.
Преди събитието всяка присъстваща фирма ще получи наръчник за избор на съответстваща организация и след избора на срещите,
ще получи друг наръчник, съдържащ подробно описание на компаниите, с които ще се срещне с цел предварително да се идентифицират потенциални области, в които би могло да се осъществи сътрудничество.
На компаниите ще бъде оказвана непрекъсната подкрепа от персонала по проекта по време на 3-те дни на събитието.
Участниците в събитието ще спечелят и от достъпа до конференцията и лекциите.
Eilat-Eilot е отлична възможност за всички компании, работещи в сферата на възобновяемите енергийни източници, да намерят международни партньори за своята дейност и да научат повече за последните новости и бъдещи тенденции за развитие в сектора.
Фирмите, проявяващи интерес, могат да се свържат с центъра EEN Враца на e-mail: cci-vr@bitex.com

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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