Бизнес Паралели
Месечен бюлетин на Enterprise Europe Network - Пловдив

№05 / Май 2016

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 СЪБИТИЯ
Възможности за бизнес с Белгия
17 май 2016 г., 15 ч.
Екипът на Търговско-Промишлена Камара и ЕЕN – Пловдив има удоволствието да Ви покани
на информационна среща: „Възможности за бизнес с Белгия“, организирана съвместно с
Търговската палата на Антверпен-Васланд и със съдействието на Община Пловдив.
Събитието ще се проведе в Дом на културата „Борис Христов“, ул. „Гладстон” 15, ет.2, голяма
конферентна зала, на 17 май 2016 г. от 15.00 ч.
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Програмата предвижда двустранни
българските фирми.
Работен език: английски език.

срещи между

представителите на белгийските

и

При проявен интерес, моля в срок до 16 май /понеделник/ да заявите участието си на
office@pcci.bg.

Нов митнически кодекс влиза в сила от 1 май 2016 г.
На 29.12.2015 г. в бр. L343 на Официалния вестник на ЕС бяха обнародвани Делегираният
регламент на Комисията (EC) 2015/2446 от 28.07.2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) №
952/2013 на Европейския парламент (ЕП) и на Съвета за определяне на подробни правила за някои
от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза и Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на
Комисията от 24.11.2015 г. за определяне на подробни правила за прилагането на някои
разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на ЕП и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на
Съюза.
Двата регламента са част от пакета на новото митническо законодателство и осигуряват
прилагането на Регламент (ЕС) № 952/2013 на ЕП и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на
Съюза от 1 май 2016 г.
Целта на тези нормативни актове е да се модернизира митническото законодателство и
процедурите, както и използването на митническите информационни системи, така че да се улесни
взаимодействието с митниците и дейността на икономическите оператори, като се намали
административната тежест, но в същото време се гарантира сигурна и безопасна търговия със стоки
в ЕС.
Източник: Агенция „Митници“

Зелени иновации и конкурентоспособност на
Европейския пазар - мрежата ЕЕН в помощ на МСП
4 май 2016 г., Пловдив
Семинарът
се
организира
с
цел
да
подпомогне
конкурентоспособността на българските фирми на международния
пазар и да подобри ефективността на работата им с външни
партньори.
Бяха представени европейски добри практики в областта на
зелените иновации, европейски и национални регламенти за
управление на отпадъците, включително вредни и опасни
отпадъци, както и достъп до външни пазари и възможности за
международно партньорство, които мрежата Enterprise Europe
Network предоставя на българските предприятия.
Организатори: АРК Консултинг и Търговско-Промишлена Камара - Пловдив, част от мрежата ЕЕН
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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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