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Последни бюлетини
Актуалните за месеца бюлетини на EEN мрежата за
„Търговско и производствено коопериране“,
„Технологично коопериране“,
„Проектно коопериране“ и
„B2B събития“ можете да изтеглите оттук:

http://een.pcci.bg/

Предстоящи бизнес събития, организирани от
ЕЕН Пловдив
Екипът на Enterprise Europe Network Пловдив ви кани за участие в следните 2 международни
прояви на мрежата:

1. Международно ЕЕN Брокерско събитие Smart City Expo 2016
от 16-ти до 17-ти Ноември 2016г. в Барселона, Испания.
Проявата се организира за фирми от следните индустриални Сектори:
Автоматизация / Роботика
Строителна технология
Електроника, микроелектроника
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Енергия
Защита на околната среда
Обработка на информацията, информационни системи
Информационни технологии
Tелекомуникации
Tранспорт
Управление на отпадъците
Подробна информация относно начина за участие и сроковете за регистрация, ако сте
активни в изброените сектори, може да получите на следния линк:
http://een.pcci.bg/category/%d1%81%d1%8a%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%8f%d0%bd%d0%b0-een-%d0%bf%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b4%d0%b8%d0%b2/page/3/

2. Международни б2б срещи в гр. Анже, Франция,

по време на
петото издание на Международния Бизнес Форум VIBE-NATUREEF, които ще бъдат
проведени на 17 януари 2017 г. Събитието обхваща отрасъл „Растениевъдство“.

Повече информация за форума и регистрацията на фирмите: http://pcci.bg/News/2400.html

Отворена процедура за подбор на проекти
за развитие на социалното предприемачество
Управляващият орган на ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020 обяви процедура за подбор
на проекти BG05M9OP001-2.006 „Развитие на социалното предприемачество“.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на
Европейския Социален Фонд (ЕСФ), като общият й размер възлиза на 15 000 000 лв.
Дял на БФП/съфинансиране от ЕС: 100%.
Размер на БФП за проект: 50 000 - 391 166 лв.
Бенефициенти: Социално предприятие; Работодател; Специализирано предприятие на хора с
увреждания; Кооперация на хора с увреждания; Община; Район на община; Доставчик на социални
услуги; Неправителствена организация.
Партньори: Обучителни институции и организации; Общини и райони на общини; Доставчици на
социални услуги; Неправителствени организации.
Допустими целеви групи: Хора с увреждания; Лица в неравностойно положение на пазара на труда
и други социално изключени лица; Представители на различни общности, заети в социалните
предприятия, кооперации и специализирани предприятия за хора с увреждания; Лица, заети в
институции и организации, свързани със социалното предприемачество.
Цел на процедурата: Да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното
включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална
интеграция в сферата на социалната икономика.
Индикативен срок: 5 януари 2017 г., 17:30 ч.
Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:
http://esf.bg/, http://www.eufunds.bg/ и https://eumis2020.government.bg/.
Проектните предложения по настоящата процедура се подават само по електронен път с
Квалифициран електронен подпис (КЕП), като се използва Информационната система за управление
и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) –
https://eumis2020.government.bg.
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ЕС и Канада подписаха търговското споразумение
СЕТА
Най-амбициозната сделка за свободна търговия, която Европейският съюз е договарял досега вече
е факт. Европейските лидери и Канада подписаха в неделя (30 октомври 2016 г.) в Брюксел
всеобхватно икономическо и търговско споразумение (СЕТА - Comprehensive Economic and Trade
Agreement).
Европа се надява то да стане стандарт в договори за свободна търговия и инвестиции, за които тя
преговаря с още 20 страни.
Под 1500-те страници на СЕТА подписи сложиха канадският министър-председател Джъстин Трюдо,
председателите на ЕС и на ЕК Доналд Туск и Жан-Клод Юнкер и Роберт Фицо, министър-председател
на Словакия, която в момента председателства ЕС.
Партньорите се надяват с прилагането си споразумението да увеличи обмена им с 20 на сто, да
прибави 12 милиарда евро годишно към техния БВП и да създаде нови възможности за общо 543
милиона потребители от двете страни на Атлантическия океан.
След седем години преговори, днешната среща на върха беше отложена с три дни след
първоначално уречената дата (27 октомври). До нея липсваше единодушно одобрение на СЕТА от 28те правителства в ЕС.
Белгийското правителство подписа чак в събота (29 октомври) заради вето, което бяха наложили
властите на доминираната от социалисти франкофонска част на страната - Валония, Брюксел и
федерацията Валония-Брюксел.
Те го вдигнаха след като останалите държавите в ЕС и Канада приеха тяхна декларация към СЕТА,
отговаряща на възраженията им, свързани със селскостопанския внос от Канада и със специален
арбитражен съд, който решава споровете между инвеститор и държава.
СЕТА влиза временно в сила и започват ратификациите от близо 40 национални и регионални
парламенти в ЕС.
Успоредно със СЕТА, ЕС и Канада подписаха споразумение за стратегическо партньорство, което
включва външната политика, управлението на кризи, сигурността и отбраната, енергията и климата,
по-голямата мобилност и контактите между гражданите им.
Туск приветства съгласието на Канада да вдигне визовите изисквания за българи
и румънци до 1 декември 2017 година, приемането на 3 000 сирийски бежанци
досега, както и участието й в операцията на НАТО срещу нелегалния трафик на хора
в Егейско море.

Услугите на мрежата Enterprise Europe Network
Уважаеми предприемачи, представяме на Вашето внимание отново част от услугите на
мрежата Enterprise Europe Network, от които имате възможност да се възползвате
безплатно, в интерес на вашия бизнес, за търсене на ново бизнес, технологично и проектно
сътрудничество, за излизане на международни пазари и разширяване на иновационния
потенциал
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1.Търсене на пазари и партньори
като публикуваме профил на Вашата фирма в базата на EEN.
Мрежата ни поддържа база данни с фирми, които търсят или предлагат различен вид
бизнес, технологично или проектно сътрудничество с чуждестранни партньори.
За включване в тази база е необходимо да се изготви фирмен профил, който се публикува и
разпространява в страните, към които фирмата е заявила интерес като потенциални пазари.
Това е една напълно безплатна възможност за достигане до потенциални партньори от ЕС,
Русия, Турция, САЩ, Канада и редица други държави.
За съдействие: 032 90 89 91, 0878 809 138, office@pcci.bg.

2.Самостоятелно търсене
В базата данни и в бюлетините може да търсите партньори и вие, по ключова дума, държава
и т.н.
В публичната част на мрежата Enterprise Europe Network може да търсите фирмени профили
за търсене и предлагане на партньорство в различни области, както и прояви, организирани
от мрежата - двустранни срещи, бизнес мисии.
Цялата информация се актуализира постоянно. Не е необходима регистрация.
В случай, че има профили, от които се интересувате, попълва се формуляр за проявен
интерес и се изпраща на нашия е-мейл : office@pcci.bg,
като следва процедурата за получаване на контактите на съответната фирма зад профила
чрез съдействието на колегите ни от съответния център на Enterprise Europe Network,
отговорен за региона, в който работи фирмата.

3.Участие в B2B, фирмени мисии и други бизнес-събития,
които съорганизираме в страната и чужбина
Търговско-Промишлена Камара - Пловдив, част от мрежата Enterprise Europe Network,
съорганизира и популяризира различни В2В /Business to Business /събития и фирмени мисии
в страната и чужбина, където можете лично да се срещнете с потенциални бизнес партньори
и да обсъдите сътрудничество от взаимен интерес.
Обикновено това са прояви, съпътстващи програмата на най-големите търговски и
производствени изложения в света. Организирани са от най-голямата бизнес-мрежа на
Европейската Комисия - Enterprise Europe Network , ориентирани са към практичност и
реална ефективност и носят подчертан ефект за партньорите. Обикновено са безплатни,
често са налични и финансови облекчения, предоставени от основния организатор.
Повече инфо : http://pcci.bg/bulletin_brokerage_events/index.html
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Мрежата Enterprise Europe Network
Европейската мрежа Enterprise Europe Network е най-голямата информационно-консултантска
мрежа на Европейската Комисия, чиято цел е да подпомага малките и средните предприятия в
развитието на техния иновативен потенциал и да повиши информираността им за политиките на
Европейския съюз, насочени към бизнеса.
Наследник на 370 Евро Инфо Центъра и 250 Европейски Иновационни Центрове, мрежата включва
над 500 организации и около 4000 опитни професионалисти от 40 държави. Мрежата функционира
в 27-те страни-членки на Европейския съюз, в страните кандидатки – Турция и Македония, в страните
от Европейското икономическо пространство – Норвегия и Исландия, и в други страни като Армения,
Израел, Швейцария и др.
В България Enterprise Europe Network обединява дейността на досегашния Европейски иновационен
център – България, функциониращ от 1997 г., и осемте Евро Инфо Центъра, създадени през 1999 г.
Партньорите са едни от най-активните консултантски организации в отделните региони, чиито
сътрудничество осигурява пълно географско покритие на страната.
От 2008 година Търговско-Промишлена Камара – Пловдив е част от създадената от Европейската
Комисия мрежа Enterprise Europe Network за подпомагане на МСП.
Наши клиенти са:
• малки и средни предприятия (МСП);
• стартиращи предприемачи;
• научноизследователски организации;
• браншови камари и асоциации;
• бизнес и изследователски ориентирани клъстери;
• отделни изследователи и изобретатели;
• неправителствени организации и други организации, специализирани в предоставянето на помощ
на МСП;
• правителствени организации.
За връзка със сайта на българската EEN мрежа - Enterprise Europe Network България:
http://www.een.bg

Enterprise Europe Network - Пловдив
ул. Сaмара №7, ет. 3
http://een.pcci.bg/ | Тел: 032 90 89 99 | office@pcci.bg
Neither the European Commission nor any person acting on behalf of the European Commission is responsible for
the use which might be made of the information contained herein. The views in this publication are those ofthe
author and do not necessarily reflect the policies of the European Commission.
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