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Месечен бюлетин на Enterprise Europe Network - Пловдив
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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/

Двустранни бизнес срещи в областта на
хранително-вкусовата и хотелиерска индустрии
Екипът на Enterprise Europe Network Пловдив ви кани за участие по време на Food4Life 2016 двустранни срещи за бизнес сътрудничество и технологичен трансфер в сферата на хранителновкусова, питейна и хотелиерска индустрии.
Дата и място на провеждане: 10 Ноември 2016 г., четвъртък, 10:30 – 18:00 ч., Интер Експо Център,
София.
Организатори на събитието: Enterprise Europe Network към Българска стопанска камара, Enterprise
Europe Network към Търговско-Промишлена Камара – Пловдив, Бизнес Информационен и
Консултантски Център – Сандански, Интер Експо Център - София.
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Събитието е част от най-големите специализирани изложения в сферата на хранително-вкусовата,
питейна и хотелиерска индустрия – Месомания, Светът на млякото, Булпек, Салон на виното,
Интерфуд&Дринк и Сихре, които ще се състоят в периода 9 - 12 ноември 2016 г. в Интер Експо
Център - София.
Повече информация за събитието и регистрация на участниците можете да намерите 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/

Краен срок за регистрация – 30 октомври 2016.

Бизнес срещи по време на Панаира за бизнес и
технологично сътрудничество ЕС-Китай
Enterprise Europe Network Пловдив има удоволствието да предложи на Вашето внимание
възможността да участвате в единадесетото издание на Панаира за бизнес и технологично
сътрудничество ЕС-Китай, който ще се проведе в периода 02 – 08 ноември 2016 г. в
градовете Ченду (Chengdu) и Циндао (Qingdao), Китай. Събитието предвижда организирането на
индивидуални, предварително уговорени В2В срещи по интереси с участници в изложенията.
Екипът на ЕЕН Пловдив е сред съорганизаторите на бизнес форума.
Краен срок за регистрация:
-

25 октомври 2016 г. за участие в събитието в Ченду;

-

30 октомври 2016 г. за участие в събитието в Циндао.

За подробности: http://pcci.bg/News/2362.html

Европейски портал за инвестиционни проекти
(ЕПИП)
Целта на уеб портала: https://ec.europa.eu/eipp/desktop/bg/index.html е повишаване на
прозрачността във връзка с възможностите за инвестиции в ЕС. Той е част от Плана за инвестиции за
Европа и дава възможност на базираните в ЕС организатори на проекти - публични или частни - да
достигнат до потенциални инвеститори в целия свят.
Порталът се управлява от Европейската комисия и е създаден, за да отговори на желанието на
инвеститорите да виждат повече потенциални възможности за инвестиране в ЕС на една централна
платформа.
Организаторът на проект трябва да е публичен орган от държава от ЕС или физическо /
юридическо лице, установено в държава от ЕС. Физически или юридически лица, които са в
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несъстоятелност, в процес на ликвидация или подобна процедура, не могат да изпращат проекти на
портала. Организаторът на проект трябва да е организация, която има съответните права да
представя проекта.
Има редица изисквания и критерии за допустимост, които трябва да бъдат да имат предвид
организаторите на проекти. Проектът може да остане видим в ЕПИП в продължение на три години.
През това време организаторите на проекти се приканват да предоставят актуализирана
информация за постигнатия напредък. Няма ограничение за броя проекти, които може да изпрати
всеки организатор, стига да отговарят на изискванията за включване в уеб портала.
Към момента има публикувани 108 проекта от различни европейски страни, които изпълняват
тези критерии.
На сайта на ЕПИП може да намерите подробно информация за План за инвестиции на Европа,
Европейски фонд за стратегически инвестиции, Европейски консултантски център по
инвестиционни въпроси.

В края на септември започва приемът на проекти по
Националния иновационен фонд
Приемът на проекти по Националния иновационен фонд (НИФ)е в рамките на осмата конкурсна
сесия, анонсират от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
(ИАНМСП), и ще се извършва в периода от 30 септември до 31 октомври 2016 г.
Допустимите области, в които ИАНМСП ще приема проекти, са: мехатроника и чисти
технологии, информационни и комуникационни технологии и информатика, индустрия за
здравословен живот и биотехнологии и нови технологии в креативните / рекреативните
технологии.
С проектни предложения могат да кандидатстват всички регистрирани дружества съгласно
Търговския закон. В случай, че проектът се изпълнява съвместно с партньор научна организация,
предприятието следва да е координатор на проекта.
Основната цел на Националният иновационен фонд: Насърчаване на научноизследователската и
развойната дейност за повишаване конкурентоспособността на предприятията.
Пряката цел на НИФ е: да насърчи реализацията на научноизследователски развойни проекти,
инициирани и реализирани в предприятията, с цел разработване на нови или усъвършенствани
продукти, процеси или услуги, насочени към засилване на икономическата ефективност,
повишаване на иновативния потенциал и технологичното равнище на предприятията, увеличаване
на частните инвестиции за тях, повишаване динамиката на иновационните процеси.
Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за научноизследователски развойни
проекти е в размер на 500 000 лв. Средствата, които фондът предоставя, са изцяло национални, и
се отпускат като помощ съгласно Закона за държавните помощи. Интензитетът на помощта е до
80% от направените разходи по проекта, като в тях се включват: подпомагане на индустриални
изследвания/експериментално развитие, както и процентно подпомагане в зависимост от това,
дали кандидатът е малко или средно предприятие, както и допълнително подпомагане за
съвместно сътрудничество.
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Оценката на предложенията включва: оценка за административно съответствие и допустимост;
техническа и икономическа оценка на проектното предложение и финансова оценка на бюджета.
Проектите, които кандидатстват за финансиране, следва да отговарят на изискванията за
административно съответствие и допустимост, иновативност и икономическа перспективност.
Финансиране ще получат всички проекти, получили минимум 60% от максималния брой точки по
всеки един от критериите иновативност и икономическа перспективност, според възможностите на
бюджета на Фонда. Допустим кандидат за финансиране по конкурсната сесия на НИФ по схемата е
предприятие – регистриран в България търговец по смисъла на Търговския закон или еквивалентно
лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейския съюз.
Допустим партньор за изпълнение на проект по схемата може да бъде предприятие – търговец по
смисъла на Търговския закон или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държавачленка на Европейския съюз и/или организация за научни изследвания и разпространение на
знания от държава-членка на Европейския съюз. Организацията за научни изследвания и
разпространение на знания следва да има статут на юридическо лице. При проекти с участието на
партньори, предприятието (едно от предприятията при проект с повече от един партньор
предприятие) е координатор, има статут на кандидат в конкурсната сесия и подава конкурсната
документация (включително изискуемата за партньор по реализирането на проекта).
Максималният срок за реализацията на научноизследователския и развоен проект е до 18 м.
Допълнителна информация за условията за кандидатстване и необходимите документи може да
намерите на сайта на ИАНМСП.

Иновационният фонд ще бъде представен в град Пловдив
Кандидатстването с проекти по Националния иновационен фонд към Изпълнителната агенция за
насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) ще бъде представено на
информационни дни в шест града в страната. Бизнесът ще може да се запознае на място с
условията за прием по обявената осма сесия.
Информационният ден в град Пловдив ще се проведе на 26 септември 2016 г. от 11 ч. в Културен
дом „Борис Христов“.

УСЛОВИЯ ЗА БИЗНЕС 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 митническия 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
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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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