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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/

Интернационализация на бизнеса чрез мрежата ЕЕН
10 юни 2016 г., 10 часа
Екипът на ЕЕN – Пловдив кани представителите на МСП на семинар на тема:
„Интернационализация на бизнеса чрез мрежата ЕЕН“, който ще се проведе на 10 юни 2016 г. в
конферентната зала на хотел „Дианамар“ - Павел баня.
Семинарът е насочен към малките и средни предприятия, които биха желали да разширят
възможностите за интернационализация на своя бизнес чрез европейската мрежа Enterprise Europe
Network.
Сред основните теми на семинара са: Мрежата ЕЕN в помощ на интернационализацията на
българския бизнес, комуникационни канали, участие в събития на мрежата, водене на преговори с
международни партньори, изисквания за внос и износ.
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Молим фирмите, които проявят интерес за участие, да се регистрират на: office@pcci.bg или на
тел. 032 908999, -89, в срок до 9.06.2016 г.

Обнародвана е наредбата за подмярка 6.3 от ПРСР Стартова помощ за развитието на малки стопанства
В брой 46 от 17 юни 2016 г. на Държавен вестник вече е
обнародвана наредбата за подмярка 6.3 - Стартова помощ за
развитието на малки стопанства от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014-2020 година. Според МЗХ това
означава, че приемът по подмярка 6.3 вече може да бъде пуснат.
Експертите от Националната служба за съвети в земеделието
информираха, че по първоначална прогноза около 22 на сто от
стопанствата у нас влизат в категорията като физически лица,
еднолични търговци, юридически лица и др. Според последни
данни и анализ, на базата на които е писана наредбата, 70% са със стопанства с размер до 3 999
евро, а останалите - до 7 999 евро, до която граница могат да кандидатстват.
След дълго очакване на норматива от тяхна страна се оказва, че бизнес планът, който трябва да
изготвят, за да получат помощ от 15 000 евро на два пъти няма да е много лесен.
В наредба 10 от 10 юни т.г. са посочени всички изисквания към кандидатите - такива могат да
бъдат и кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите.
За всички ще се изисква да докажат, че имат 33 на сто приходи от земеделска дейност в
предходната календарна година и да имат размер на стопанството, измерен в стандартен
производствен обем (СПО) в границите между 2000 евро и 7999 евро включително.
Договорите им за наем или аренда на земята, върху която са разположени културите, включени
при определяне на изискуемия минимален икономически размер на стопанството трябва да са
влезли в сила към датата на подаване на заявлението за подпомагане и с минимален срок на
действие пет години от датата на подаване на заявлението.
Още изисквания има към кандидатите по отношение на участието им други схеми и мерки, които
са приключени, така и по отношение на това да не изпадат в ситуацията на свързани лица, които
стриктно ще се следи и ще се искат доказателства.
Бизнес плановете им могат да бъдат изготвени безвъзмездно от Националната служба за съвети в
земеделието при спазване на условията и изискванията на друга наредба - номер 7 от 2016 г.
За да получават 5 г. подкрепата стопаните трябва да докажат увеличаване на обработваемата
площ в стопанството с най-малко 20 на сто, или увеличаване броя на отглежданите животни - също
с толкова.

Покана за участие в допитване на ЕК до фирмите
във връзка с Директива 2006/112/ЕО
Търговско-Промишлена Камара – Пловдив, част от Европейската мрежа за подпомагане на
малките и средни предприятия EEN, ви кани да дадете своето мнение относно Директива
2006/112/ЕО (Директивата за ДДС).
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Целта на това допитване е да събере становищата на МСП относно функционирането на
специалните режими за малките предприятия в съответствие с Директива 2006/112/ЕО и относно
възможни подобрения на тези режими. Консултацията се провежда като част от по-широко
преразглеждане на действащите правила, някои от които са в сила в продължение на почти 40
години. Тяхното преразглеждане и модернизиране може да доведе до предложение за нови
законодателни мерки.
Подробности можете да намерите на следния линк:
http://een.pcci.bg/category/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ В
УКРАЙНА
Почетното консулство на Украйна в Пловдив, със
съдействието на Посолството на Украйна в България и
Търговско-Промишлена Камара – Пловдив - част от мрежата
Enterprise Europe Network, проведоха на 07 юни 2016 г. в град
Пловдив бизнес-форум на тема: „ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА
БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ В УКРАЙНА“.
Г-жа Добрина Проданова, Председател на ТърговскоПромишлена Камара – Пловдив, посочи данни за
стокооборота и основните промишлени сектори на сътрудничество между представители на
бизнеса от България и Украйна, както и по-конкретно с фирми от регион Пловдив. ТърговскоПромишлена Камара – Пловдив бе представена като част от мрежата за подпомагане на бизнеса
Enterprise Europe Network и бяха представени нейните услуги и най-вече възможностите за
интернационализация на МСП чрез участие в брокерски събития и бизнес мисии, съорганизирани с
точки на мрежата в Украйна, базата данни с профили, запитвания и търсене по конкретни теми, др.
Във връзка с това бе обявена инициатива за организиране на посещение на бизнес-делегация от
местни предприемачи в гр. Лвов, Украйна, през м.октомври 2016 г., по време на промишлено
изложение. Целта е да се организират местни бизнес-представители във фирмена мисия за
достигане до техни потенциални украински партньори за взаимноизгодно дългосрочно
сътрудничество в различни области.
Посещението ще се съ-организира от Посолството на Украйна в България, Enterprise Europe Network
към Търговско-Промишлена Камара – Пловдив и украинските търговски палати, както и местните
власти на двата побратимени града.
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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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