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Нов сайт на Представителството на ЕК в България 
 

Екипът на ЕЕН – Пловдив ви информира за новия сайт на Представителството на Европейската 

комисия в България.  

Разгледайте го на следния линк:  http://ec.europa.eu/bulgaria/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Бизнес Паралели 
Месечен бюлетин на Enterprise Europe Network 
- Пловдив 

№01 / Януари 2016 

 

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/  
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Подкрепа за иновации в предприятията 

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да 

представят проектни предложения по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“, 

Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации“, като ОБЯВЯВА процедура 

за подбор на проекти: BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в 

предприятията“ 

Целта на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на 

българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в 

тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна 

специализация (ИСИС), като изпълнението на проектите, подкрепени по 

процедурата, следва да води до пазарна реализация на продукт (стока или 

услуга) или внедряване на процес в приоритетните направления на 

тематичните области на ИСИС. 
 

Предоставяната безвъзмездна финансова помощ трябва да отговаря на условията за държавни 

помощи.  Процедурата се реализира с финансовата подкрепа на ЕС чрез Европейския фонд за 

регионално развитие. Проектите следва да се изпълняват на територията на Република 

България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 97 791 500 

лева.     
  

Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности: 
 

Елемент А „Инвестиции“: 

- придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване в производството на 

иновативния  продукт (стока или услуга) или процес. 

- придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите, които ще бъдат 

подкрепяни по процедурата. 

- придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването 

на  иновативния продукт (стока или услуга) или процес. 
 

Елемент  Б „Услуги“ 

- консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите. 

  

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло 

електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на 

формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и 

наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с 

използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на 

следния интернет адрес https://eumis2020.government.bg/. 
 

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 04 април 2016 г. 
 

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с 

Насоките за кандидатстване до 21 дни преди крайния срок за подаване на проектни 

предложения.  
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Допълнителни въпроси могат да се задават само по ел. поща - innovation@mi.government.bg , 

като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти. Не могат да се 

дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно 

предложение. Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма 

да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата 

въпроси. 
  

Насоки за кандидатстване по процедурата и приложения към тях 

Източник: www.eufunds.bg 

 

В работната програма на ЕК за 2016 година са 

представени 23 ключови инициативи по 

изпълнение на 10 политически приоритета  
 

Новите инициативи, по които Комисията ще работи през 

2016 г., включват: 

- Инициативи за по-добро управление на миграцията, както и 

предложения за управление на границите; 

- Изграждане на цифровия единен пазар, последващи действия 

във връзка със стратегията за единния пазар, космическа 

стратегия за Европа, както и европейски план за действие в 

областта на отбраната; 

- Кръгова икономика, следващи стъпки за устойчиво европейско бъдеще, както и 

законодателство за прилагане на енергийния съюз; 

- Програма за Европа за развитие на нови умения, ново начало за работещи родители, както и 

стълб на социалните права в рамките на задълбочаването на икономическия и паричен съюз; 

- Пакет за корпоративно данъчно облагане и план за действие относно ДДС. 

С други ключови инициативи за 2016 г. ще се изпълнява Европейската програма за сигурност, ще 

се извършват последващи действия по търговските и инвестиционни стратегии и доклада на 

петимата председатели относно задълбочаването на икономическия и паричен съюз, както и ще 

се осигури приносът на ЕК към глобалната стратегия в областта на външната политика и 

политиката на сигурност. Също така Комисията ще представи средносрочен преглед на 

многогодишната финансова рамка и стратегия за по-добро съсредоточаване върху резултатите 

при изготвянето на бюджета. 

 

Контекст: Всяка година ЕК приема работна програма, определяща списък на действията, които тя 

ще предприеме през следващите 12 месеца. С работната програма се информират 

обществеността и съзаконодателите за политическите ни ангажименти да представим нови 

инициативи, да оттеглим все още неприети предложения и да преразгледаме съществуващото 

законодателство на ЕС. Тя не обхваща текущата работа на ЕК, свързана с това да изпълнява 

ролята си на пазител на Договорите и да налага спазването на съществуващото законодателство 

или на редовните инициативи, които ЕК приема всяка година. 

Изготвянето от страна на ЕК на работната програма за 2016 г. бе обогатено с консултации с 

Европейския парламент и Съвета въз основа на писмото за намерения, изпратено от 

председателя Юнкер и от първия заместник-председател Тимерманс на 9 септември след речта 

за състоянието на ЕС. В работната си програма Комисията ясно посочва приоритетните досиета, 
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по които тя иска съзаконодателите да осъществят най-бърз напредък и да постигнат бързи 

резултати за гражданите на Европа.  
 

За повече информация: 

Въпроси и отговори във връзка с работната програма на ЕК за 2016 г.: 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5920_en.htm  
 

Съобщение във връзка с работната програма на Комисията за 2016 г.: 

http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_en.pdf  

 

16 мерки по ПРСР ще стартират през 2016 г. 

Индикативен график за отваряне на мерки по ПРСР през новата година 
 

- Мярка 1 "Трансфер на знания и действия за осведомяване" – 01.08 - 30.10.2016 

- Подмярка 2.1.2 "Помощ за осигуряване на консултантски услуги за малки земеделски стопани" 

(ТПП - Тематичната подпрограма за малките стопанства) – 21.03 - 03.04.2016 

- Подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" – 04.07 - 31.07.2016; 05.09 - 25.09.2016  

(за кандидати в обхвата на ТПП) 

- Подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти" – 24.10 - 

27.11.2016 

- Подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" (ТПП) – 04.04 - 01.05.2016 

- Подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура" – 30.05 - 03.07.2016 

- Подмярка 7.6 "Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване на 

културното и природното наследство на селата" – 18.04 - 15.05.2016 

- Мярка 9 "Учредяване на групи и организации на производителите" – 29.08 - 30.10.2016 

- Мярка 10 "Агроекология и климат" – 29.02 -12.06.2016 

- Мярка 11 "Биологично земеделие" – 29.02 - 12.06.2016 

- Мярка 12 "Плащания по "Натура 2000" и Рамковата директива за водите" – 29.02 - 12.06.2016 

- Мярка 13 "Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични 

ограничения" – 29.02 - 12.06.2016 

- Мярка 14 "Хуманно отношение към животните" – 21.03 - 12.06.2016 

- Подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите 

местно развитие (ЛИДЕР)" – 04.01 - 29.05.2016; 26.09 - 31.12.2016 (за кандидати в обхвата на 

ТПП) 

- Подмярка 19.3 "Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на МИГ" (местни 

инициативни групи) – 05.12 - 31.12.2016 

- Подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегията за местно развитие" – 22.08 - 

04.09.2016 

* Програмата е индикативна, т.е. възможни са промени  
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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. 


