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Бизнес Паралели
Месечен бюлетин на Enterprise Europe Network - Пловдив
№10 / Октомври  2016
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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/ 
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Предстоящи бизнес събития, организирани от 
ЕЕН Пловдив

 Екипът на Enterprise Europe Network Пловдив ви кани за участие в следните 2 международни прояви на мрежата:

Food4Life 2016 - двустранни срещи за бизнес сътрудничество и технологичен трансфер в сферата на хранително-вкусова, питейна и хотелиерска индустрии.

Дата и място на провеждане: 10 Ноември 2016 г., четвъртък, 10:30 – 18:00 ч., Интер Експо Център, София.
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 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.


Панаир 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.
   Форумът обхваща следните сектори на икономиката: „зелени“ технологии и продукти (Cleantech), опазване на околната среда, нови материали; био фармацевтика и биотехнологии; модерно земеделие, храни и напитки; туризъм; морска индустрия и други.
Краен срок за регистрация:
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-          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 

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 
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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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Защо правенето на бизнес в България
остава трудно на практика

 Тази седмица беше публикувано най-новото издание на изследването на Световната банка – „Правене на бизнес 2017”. Докладът разглежда бизнес средата в 190 държави по десет индикатора, а използваните данни са за 2015 и първата половина на 2016 г. Държавата с най-висок резултат отново е Нова Зеландия, следвана от Дания и Сингапур. На дъното за поредна година е Сомалия.
В тазгодишното издание на индекса България е с резултат 73,51% и се нарежда на 39-то място сред изследваните държави. Спрямо предишното издание напредъкът на страната е минимален (0,43 пр.п.), но дори и при него, България губи две места в класацията и се нарежда между Армения и Русия, защото другите държави правят повече реформи. От общо 10 индикатора позицията на България намалява в шест, остава същата в два и се повишава също в два.
Всъщност подобренията на позициите на България са при двата индикатора, където страната има най-ниска позиция. При индикатора „Плащане на данъци” България се изкачва с две позиции, но резултатът остава един и същ в изданията на индекса от тази и от миналата година (72,81%). В индикатора „Достъп до електричество” пък повишаването на мястото на България в световната класация се дължи на добавянето на още един компонент при изчисляването му – „Надеждност на доставките и прозрачност на тарифите”. 
Индикаторът „Започване на бизнес” е третият най-слаб за България – въпреки че резултатът леко се подобрява, реформите в България изостават или липсват. 
Намаляването на минималния необходим капитал продължава да се отразява добре на резултата на България, но не може да компенсира сравнително големия брой необходими процедури и време.
В тазгодишното издание на изследването отново са включени и данни за регулациите на пазара на труда, както и едно напълно ново сравнително изследване за законодателството, уреждащо обществените поръчки в 78 от страните. Резултатите и от двете категории не са включени при изчисляването на оценките на отделните държави, но показват какви са практиките на трудовия пазар и процедурите на обществените поръчки. При тези показатели България показва сходни резултати с останалите страни.  В показателите, обаче, не се включват оценки на качеството на пазара на труда и процедурите по провеждане на обществените поръчки, а именно там са проблемите ни. 
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Тук трябва да се споменат и проблемите на съдебната система, липсата на независимост на съда и неспазването на върховенството на закона, които също възпрепятстват правенето на бизнес в България.
През последните години благоприятната бизнес среда се явява сред приоритетите на няколко поредни правителства. Бяха предприети и редица мерки за улеснение на бизнеса. Реалността обаче показва, че спазването на законодателството и контролът, бавното развитие на електронните услуги и широкоразпространената корупция са препъникамъните на бизнеса в България. 
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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.
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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 
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Enterprise Europe Network - Пловдив
ул. Сaмара №7, ет. 3
http://een.pcci.bg/ | Тел: 032 90 89 99 | office@pcci.bg 
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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.

