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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/

Интернационализация на бизнеса чрез мрежата ЕЕН

БИЗНЕС МИСИЯ И СРЕЩИ ПО ИНТЕРЕСИ В ТВЕР, РУСИЯ
Enterprise Europe Network Пловдив, съвместно с Руската агенцията за подкрепа на малките и
средни предприятия и Руският Иновационен и Технологичен Център имат удоволствието да Ви
поканят за участие в бизнес мисия с включени двустранни срещи в Твер, Русия, в периода 14 - 18
септември 2016 г.
Целта на бизнес пътуването е да помогне представителите на МСП да намерят потенциални
партньори за съвместни дейности и проекти, като например за сключване на производствени,
лицензионни или търговски споразумения, споразумения за услуги/трансфер на
технологии/иновации и др.
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Българските предприятия, които желаят да се включат в пътуването,
следва да са от сектор машиностроене и металообработващи машини.
Подробности и записвания: тел. 032 908997, -89, office@pcci.bg
Краен срок за регистрации: 02.08.2016 г.

Националният гаранционен фонд ще гарантира до
3 млн. лв по кредити на земеделски производители
Заеми по новата гаранционна схема, която ще стартира през август 2016 г., ще отпускат 18
финансови институции. Финансовият ресурс е 50 млн. лева и има готовност той да бъде увеличен.
Схемата е в подкрепа на малки и средни предприятия, търсещи финансиране за проекти по
Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014 - 2020 г.
Новост е, че тя ще гарантира кредити и за други инвестиционни и оборотни нужди на
регистрираните земеделски производители. Фондът ще покрива 50 на сто от стойността на
отпуснатите заеми, като първите гаранции се очакват в началото на август.
Програмата използва ресурс от освободени гаранции от предходната гаранционна схема по ПРСР
2007 - 2013 г. Повторното използване на средствата и генерирането на допълнителен ресурс от
финансовите институции са и сред основните предимства на финансовите инструменти.
По гаранционната схема по ПРСР, действаща в периода 2013 - 2015 г., НГФ работеше с 14 банки.
Подкрепените инвестиционни проекти бяха 544, на обща стойност 375 млн. лева. Основната част от
бенефициентите по програмата бяха определени от банките като микро предприятия, а процентно
бяха одобрени 85 на сто от всички подадени проекти.
От началото на дейността си до момента НГФ е реализирал успешно 4 гаранционни програми. С
подкрепата на фонда търговските банки са отпуснали финансиране на близо 4000 малки и средни
предприятия на обща стойност 940 млн. лева.

Започва прием на проекти за модернизация на
аквакултурни стопанства
От 27 юли 2016 г. стартира приемането на заявления по мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в
аквакултурите” от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР). Предвиденото
финансиране от 2 млн. лв. е насочено към модернизация на съществуващи аквакултурни
ферми, повишаване на тяхната конкурентоспособност и подобряване на условията на труд,
съобщават от Министерството на земеделието и храните.
Сред допустимите дейности са инвестиции, които водят до по-малко потребление на вода,
намаляват употребата на химикали и антибиотици и насърчават използването на възобновяеми
източници на енергия. Дава се възможност и за диверсификация на доходите на стопанствата чрез
развиване на допълнителни дейности, като повишаване на знанията в областта на аквакултурите и
опазването на околната среда.
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По Програмата се финансират до 50% от стойността на проекта, като минималният размер на
безвъзмездната помощ за един проект не може да е по-малък от 3 000 лв., а максималният не
трябва да е повече от 49 000 лв. Настоящият прием е само за сектор „Малки проекти“.
С оглед намаляване на административната тежест за бенефициентите, приемът по мярка 2.2 е
разделен на две процедури – една за сектор „Малки проекти” и друга за сектор „Рециркулационни
системи“ и Сектор „Изграждане на нови, както и разширяване и модернизация на съществуващи
аквакултурни стопанства.“ Проектните предложения се подават изцяло по електронен път
чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в
България (ИСУН 2020). Пълният пакет документи за кандидатстване е публикуван и на
www.eufunds.bg.
Крайният срок за подаване на заявления е 25 октомври 2016 г.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ В
УКРАЙНА
След подписаното споразумение за побратимяване на Пловдив с град Лвов, Украйна, ЕЕН
Пловдив има удоволствието да ви покани за участие в бизнес делегация до Лвов. Събитието има
за цел да насърчи двустранните търговско-икономически отношения между фирмите от двете
страни.
Бизнес пътуването ще се проведе в периода 2 - 5 ноември 2016 г. Програмата предвижда
провеждане на двустранни бизнес срещи по предварително заявен интерес от страна на
българските участници.
Подробности: тел. 032 90889, office@pcci.bg

НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ФИРМИ,
ЖЕЛАЕЩИ ДА РАЗВИВАТ БИЗНЕСА СИ В РУСИЯ
Enterprise Europe Network Пловдив публикува подробна информация за своите клиенти, които
имат интерес за бизнес коопериране с фирми от Руската Федерация. Информацията включва и
прилагания митнически режим, както и основните разпоредби в Митническия кодекс
на Митническия съюз и реда за деклариране на стоки в Русия.
Към пълния текст: http://pcci.bg/News/2338.html
Бизнес оферти на фирми от Русия са публикувани на следния линк:
http://een.pcci.bg/category/%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8_%D0%B1%D0%B8%D0
%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81_%D1%81%D1%8A%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%
D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/page/2/
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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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