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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/

ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ
ПОКАНА ЗА СЕМИНАР
Търговско-Промишлена Камара - Пловдив, част от мрежата
за подпомагане на малки и средни предприятия Enterprise
Europe Network, има удоволствието да ви покани за
участие в семинар на тема:
„Енергийна ефективност, нови наредби и свързаните с тях
стандарти. Строителни продукти и влагането им в
строителството”, който ще се проведе на 4.12.2015 г. в
сградата на Митнически терминал Пловдив.
Семинарът има за цел да запознае представителите на
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бизнеса с националната програма за енергийна ефективност и свързаните с нея нови моменти
в нормативната уредба на Република България, както и с европейските стандарти, подкрепящи
тази нормативна уредба. Ще бъдат представени основните технически комитети, обхващащи
стандартизацията в областта на енергийната ефективност: БИС/ТК 41 „Отоплителна,
вентилационна, климатична и пречиствателна техника” и БИС/ТК 61 „Изолации на сгради и
съоръжения”. Допълнително, участниците ще бъдат запознати с Наредба №РД-02-20-1/2015 за
условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите, реда за оценяване и
съставяне на декларация за характеристиките на строителните продукти, които не са в обхвата
на съществуващите хармонизирани стандарти и за които не са издавани европейски
технически оценки, както и за определяне на българските национални изисквания към
строителните продукти по отношение на предвидената употреба.
Ще бъдат представени и дискутирани новите моменти в Наредба №7 за енергийната
ефективност на сгради и прилагането на националните приложения към хармонизираните
европейски стандарти към Регламент 305/2011, въведени като български стандарти.
Участниците в семинара ще бъдат запознати и с декларациите за експлоатационните
показатели и документите, изисквани за влагане на строителните продукти в строежите.
Участието в семинара е безплатно.
Краен срок за регистрация: 1.12.2015 г.
За контакти: тел. 032 90 89 99, e-mail: office@pcci.bg

Европейска седмица за намаляване на отпадъците
ЕСНО 2015
Седмото издание на Европейската седмица за намаляване на отпадъците ЕСНО 2015 ще
стартира на 21 ноември.
Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО) е инициатива, подкрепена от ЕК,
която цели да повиши информираността за дейностите, свързани с правилното управление на
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ресурсите и отпадъците. С нея се насърчават различните публични органи, частни компании,
гражданското общество, както и отделните граждани, да се включат и допринесат за
осъществяване на информационни кампании, дни за почистване и други дейности, свързани с
намаляването на отпадъците.
Участвайте в ЕСНО 2015 като регистрирате своята идея за намаляване на отпадъците на сайта
за регистрация http://bamee.org/ewwr/registration/ewwr-registration.html
Както и през изминалите години, ЕСНО обхваща горещите теми за:
- Намаляване на отпадъци (reduce);
- Повторна употреба на продукти (reuse);
- Рециклиране на материали (recycle).
През 2015 г. специален акцент ще бъде поставен върху темата за дематериализацията.
Повече подробности, ръководства, информационни бюлетини за всяка от темите и други
полезни материали можете да намерите на страницата на ЕСНО: www.ewwr.eu.
За допълнителна информация кликнете тук

Стартира приема на заявления за подпомагане по
подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка и
маркетинг на селскостопански продукти“ от
Програмата за развитие на селските райони
От 30 ноември до 18 декември 2015 г. Държавен фонд „Земеделие" (ДФЗ) ще приема
заявления за подпомагане по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на
селскостопански продукти" от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020
г. Определеният за приема бюджет е 100 млн. евро.
Подмярката има за цел да се повиши икономическата ефективност и конкурентоспособност на
предприятията от хранително-преработвателната промишленост. Приоритет ще имат
предложенията на секторите: животновъдство, плодове и зеленчуци.
Като изискване е заложено минималният стандартен производствен обем на земеделското
стопанство да е не по-малко от левовата равностойност на 8 000 евро.
Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност
на 15 000 евро, а максималният - 3 000 000 евро. Допустимо е авансово плащане в размер до
50 на сто от стойността на одобрената финансова помощ по проекта, пише в Наредба № 20 за
прилагането на подмярката.
В рамките на този прием по ПРСР не са допустими за подпомагане разходи за интегрирани
проекти и за проекти за колективни инвестиции, с изключение на разходи за колективни
инвестиции, представени от признати групи на производители.
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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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