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БЮЛЕТИН ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ
НОВИНИ
Покана за предложения по
Специфична програма „Сътрудничество“ на Седма рамкова програма
В Официалния вестник на ЕС от 1
февруари е публикувана покана за
представяне на предложения в рамките
на Работната програма на Седма рамкова програма на Европейската общност
за научни изследвания, технологично
развитие и демонстрационни дейности
(2007 - 2013 г.).
Кандидатите се приканват да представят
предложенията си във връзка с поканата в
рамките на Специфична програма „Сътрудничество“ - Информационни и комуникационни технологии: FP7-ICT-2011-SME-DCL.
Документацията, крайният срок и бюджета са посочени в текста на поканата,
който е публикуван на интернет страницата
на CORDIS.

Обявена е процедура за
опазване на дивите птици
Три милиона лева са предвидени за
планове за управление на 13 защитени
зони за дивите птици.
Управляващият орган на оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.“ обяви
процедура за набиране на проекти за опаз-

ване на дивите птици в 13 защитени зони,
които не са част от европейската екомрежа НАТУРА 2000. Това са Долни Богров,
Ятата, Каменски баир, Чаиря, Оризища
Цалапица, Берковица, Кочериново, Мещица, Рибарници Пловдив и Челопечене и язовирите Конуш, Овчарица и
Жребчево.
Финансирането е на стойност 3 млн.
лв. и се осигурява от оперативна програма
„Околна среда“ чрез Европейския фонд за
регионално развитие. Потенциални бенефициенти са Регионалните инспекции по
околната среда и водите, Изпълнителната
агенция по горите и нейните регионални
дирекции, общините и неправителствените организации.
Конкретната цел на процедурата е да се
направят планове за управление на 13-те
защитени зони за опазване на дивите птици,
а дейностите, които могат да бъдат финансирани, са мониторинг на птици, проучвания, инвентаризации, анализи и картиране
на местообитанията за птици по Директива
2009/147/EО.
Очаква се изпълнението на процедурата
да спомогне за съхранението на околната
среда, да постигне баланс между опазването на биологичното разнообразие и икономическата активност, а също така да допринесе за възстановяването на популациите
от ценни птици, които са предмет на опазване съгласно евродирективите.
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Основните проблеми в тринайсетте зони
са свързани с човешката дейност, която
променя естественото развитие на видовете, като например косенето на ливадите
през гнездовия период; премахването на
оризищата, които са се превърнали в местообитание за редица птици; промените в
хидрологичния режим на стопанствата, които водят и до промени във влажността на
земята и не на последно място с активния
риболов и внасянето на неприсъщи видове
риби, което влияе върху хранителния режим на птиците.
Кандидатите трябва да подадат предложенията си до 9 май тази година, а след
одобрението им да ги изпълнят най-късно
до края на 2014 г.
Пълният комплект на документите, свързани с кандидатстването, включващ Насоки
за кандидатстване, Формуляр за кандидатстване и приложенията към тях, са публикувани на: http://ope.moew.government.bg/
bg/notice и http://www.eufunds.bg/.
Проектните предложения се подават до
9 май 2011 г. всеки работен ден от 9:00 до
17:00 часа в Министерството на околната
среда и водите, Дирекция „Кохезионна политика за околна среда“, Отдел „Управление на програмата“, бул. „Кн. Мария Луиза“
№ 22, София 1000.

Покана за предложения по
Работната програма на съвместната Европейска научноизследователска програма по метрология
В Официалния вестник на ЕС от 4
февруари е публикувана покана за
предложения по Работната програма
на съвместната Европейска научноизследователска програма по метрология
(ЕНПМ). Тази покана се отнася за тема-

тични области и впоследствие за съответни проекти и безвъзмездни средства
за изследователи.
По ЕНПМ за 2011 г. се очакват предложения в следните области:
• Метрологията в подкрепа на здравето;
• По-широко приложно поле на международната система на мерните единици (SI);
• Метрологията в подкрепа на новите
технологии.
Поканата обхваща процес за съвместни
научноизследователски проекти, който ще
протече на два етапа и ще включва възможности за получаване на безвъзмездни средства за изследователи.
Крайни срокове за представяне на
предложенията:
• 20 март 2011 г. за Етап 1 - Покана за
представяне на потенциални теми за научни изследвания;
• 3 октомври 2011 г. за Етап 2 - Покана
за представяне на предложения за съвместни научноизследователски проекти и на заявления за безвъзмездни средства за върхови научноизследователски постижения.
Документацията във връзка с поканата,
включително бюджет, описание на тематичните области и на условията, се намира на
следния уебсайт:
http://www.emrponline.eu/call2011

Открита покана за предложения по Европейско сътрудничество в областта на
научно-техническите изследвания
В Официалния вестник на ЕС от 5
февруари е публикувана открита покана за Европейско сътрудничество в
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областта на научно-техническите изследвания (COST). COST обединява изследователи и експерти от различни
страни, които работят по определени
теми. То не финансира самите научни
изследвания, а подпомага дейности за
работа в мрежа като срещи, конференции, краткосрочен научен обмен и информационни прояви. Понастоящем се
подпомагат повече от 280 научни мрежи (дейности).
Европейското сътрудничество в областта
на научно-техническите изследвания насърчава предложенията за дейности, които
допринасят за научното, технологично, икономическо, културно и обществено развитие
на Европа. Особено добре се посрещат предложения, които играят ролята на предшественик за развитието на други европейски
програми и/или са представени от изследователи в началото на тяхната кариера.
Развитието на засилени връзки между
европейските изследователи е от решаващо значение за изграждането на европейското научноизследователско пространство (ЕНП). COST насърчава създаването
на нови, новаторски, интердисциплинарни
и широкообхватни научноизследователски
мрежи в Европа. Дейностите, включени в
това сътрудничество, се осъществяват от
научноизследователски екипи с цел да се
заздравят основите за достигане на високи
научни постижения в Европа.
Европейското сътрудничество в областта
на научно-техническите изследвания е организирано в девет широки направления:
• биомедицина и молекулярни бионауки;
• химия, молекулярни науки и технологии;
• науки за земята и управление на околната среда;
• храни и земеделие;
• гори, продукти и услуги, свързани с тях;
• хора, общество, култура и здраве;

• информационни и комуникационни
технологии;
• материали, физични и нанонауки;
• транспорт и градско развитие.
Описания на предвидения обхват на всяка област са изложени на интернет страницата на COST.
Авторите на предложения се приканват
да посочат областта, към която спада тяхното предложение. Особено добре се посрещат обаче и интердисциплинарни предложения, които не се вписват само в една
единствена област. Те ще бъдат предмет на
отделна оценка.
Предложенията следва да включват изследователи от поне пет държави, участващи в европейското сътрудничество в областта на научно-техническите изследвания.
Финансовата подкрепа, която може да се
очаква, е от порядъка на 100 000 EUR годишно, обикновено за период от 4 години,
при условие че има наличен бюджет.
Предложенията ще се оценяват на два
етапа. Предварителните предложения (максимум 1 500 думи/3 страници) трябва да бъдат подадени по електронен път чрез стандартния образец на интернет страницата на
COST. Te следва да съдържат кратко изложение на предложението и очаквания от него
ефект. Предложения, които не отговарят на
критериите за подбор на европейското сътрудничество в областта на научно-техническите изследвания (напр. тези, в които се
съдържа искане за финансиране на научни
изследвания), няма да бъдат разглеждани.
Подлежащите на разглеждане предложения
ще се оценяват от комитетите за съответната област въз основа на критериите, публикувани на интернет страницата на COST.
Авторите на избраните/най-добрите предварителни предложения ще бъдат поканени
да представят пълни предложения. Пълните
предложения ще се разглеждат от експерти
съгласно критериите за оценка, публикува-
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ни на интернет страницата на COST. Решението се взема обикновено в срок до шест
месеца от датата на подаване на предложенията, като се очаква дейностите да започнат в рамките на три месеца след това.
Датата за подаване на предварителни
предложения е 25 март 2011 г., 17.00 ч.
брюкселско време. До 80 цялостни предложения ще получат покана за окончателен
подбор на не повече от 30 нови дейности,
при условие че има наличен бюджет. До 13
май 2011 г. авторите ще получат покана да
представят пълни предложения в срок до
29 юли 2011 г., като се очаква решенията
да бъдат взети през декември 2011 г. Предвижда се следващият срок за подаване на
предложения да бъде 30 септември 2011 г.
Авторите на предложения, които биха
искали да се свържат със своя национален
координатор за европейското сътрудничество в областта на научно-техническите
изследвания (CNC) за информация и напътствия може да посетят следния интернет адрес:
http://www.cost.eu/cnc
Предложенията трябва да бъдат подадени по електронен път чрез интернет страницата на Бюрото на европейското сътрудничество в областта на научно-техническите
изследвания.
COST получава финансова подкрепа за
координационната си дейност от Рамковата програма на ЕС за научни изследвания
и технологично развитие. Бюрото на европейското сътрудничество в областта на научно-техническите изследвания осигурява
и ръководи административния, научния и
техническия секретариат за това сътрудничество, неговите области и комитетите за
съответната област. То е учредено от Европейската научна фондация (ESF), която
играе ролята на негова изпълнителна агенция.

Открива се нова схема по
Оперативна програма „Регионално развитие” „Подкрепа
за интегриран градски транспорт в Столична община”
Министерство на регионалното развитие и благоустройството обявява
процедура на директно предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 и кани Столична община да представи проектно предложение по приоритетна ос 1 „Устойчиво
и интегрирано градско развитие”, операция 1.5 „Системи за устойчив градски
транспорт ”, по схема за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ
BG161PO001/1.5-02/2011
„Подкрепа
за интегриран градски транспорт в Столична община”.
Целите на схемата за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ са:
• Създаване на по-ефективен и бърз
градски транспорт с по-малко потребление
на енергия;
• Изграждане на по-достъпна вторична
инфраструктура на обществените транспортни мрежи и въвеждане на природосъобразни видове градски транспорт;
• Повишаване на привлекателността на
обществения градски транспорт;
• Въвеждането на ефективна автоматизирана система за управление на трафика и
контрол на транспортните процеси;
• Осигуряване на социално включване
и равен достъп на групите в неравностойно
положение.
Схемата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския
фонд за регионално развитие. Проектът ще
се изпълняват на територията на Република
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България, в рамките на Столична община.
Дейностите, които ще получат подкрепа
включват:
• Разработване на планове за управление на трафика и внедряване на автоматизирани системи за управление и контрол
чрез въвеждане и подобряване на системите за управление и информационно обслужване (например центрове за управление
на трафика, централизирана компютърна
система, детекторни станции за превозни
средства, дистанционно сменяеми информационни табла, кантари, комуникационни
подсистеми);
• Подобряване на достъпността на градските автобусни спирки – платформи за
хора с увреждания, премахване на пречките за ориентация и информация, светлинно
и звуково обявяване на спирките, ясно визуално означаване на линиите, разписания,
разбираеми и за хора с намалено зрение,
информация за незрящи и др.;
• Обновяване на транспортната инфраструктура – контактна мрежа, подобряване
на спирки, бази за ремонт и поддръжка и
оборудване;
• Развитие на инфраструктурна маршрутна мрежа с нови дестинации до по-отдалечени жилищни райони;
• Осигуряване на система за защита от
шума – осигуряване на трамвайните линии
с антивибрационни и шумозащитни елементи;
• Разработване и подобряване на системи за обществен градски транспорт, използващи автобуси, трамваи, тролеи, които отговарят на европейската нормативна
уредба за вредни емисии от двигателите и
използване на възобновяеми/алтернативни
енергийни източници в градския транспорт;
• Рехабилитация и реконструкция на
улични мрежи, включително системи за видеонаблюдение и др. във връзка с развитието на интегрирана система за градски

транспорт;
• Изграждане/ реконструкция/ рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари,
изграждане на велосипедни пътеки и алеи,
пешеходни зони, алеи за пешеходци и велосипедисти, подлези, транспортна инфраструктура, включително свързани дейности,
като поставяне на указателни знаци, маркировка и др. като част от интегрираната система за градски транспорт;
• Мерки във връзка с организация на
паркирането в близост до възлови точки на
масовия градски транспорт.
Общият размер на схемата влиза на 97
791 500 лева.
Краен срок за подаване на проектното предложение: 3 юни 2011 г., 16:00 ч
местно време.
Изискванията за кандидатстване и пълният комплект от документи са одобрени от
Ръководителя на УО на ОПРР със заповед №
РД-02-14-213/03.02.2011 г.
Пълният комплект от документи и Изискванията за кандидатстване са публикувани на интернет-страницата на оперативната
програма www.bgregio.eu в секция Отворени търгове, на интернет-страницата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството www.mrrb.government.bg и
на интернет-страницата на Единния информационен портал www.eufunds.bg.

Покана за представяне на
предложения по програма
МЕДИА 2007
В днешния брой на Официалния
вестник на ЕС е публикувана покана за представяне на предложения по
програма МЕДИА 2007 — EACEA/02/11
– Подкрепа за свързване в мрежи и
мобилност на студенти и обучаващи в
Европа.
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Една от целите на програма МЕДИА 2007
е насърчаване на обмена и сътрудничеството в подкрепа на свързването в мрежи на
европейските действащи лица в областта на
обучението, и по-специално на висши учебни заведения, обучаващи организации и
партньори в аудиовизуалния сектор, както
и насърчаване на мобилността на студентите и обучаващите в Европа.
Поканата за представяне на предложения 02/11 е последната покана за първоначално обучение по линия на програмата МЕДИА 2007. Тя предлага 3-годишно рамково
споразумение за партньорство.
Допустими кандидати
Тази покана е отправена към паневропейски консорциуми на висши учебни заведения и/или организации от аудиовизуалния сектор (от 3 страни участнички с
участието на най-малко три висши учебни
заведения), чиято дейност допринася за постигане на посочените по-горе цели на програма МЕДИА, както са определени в решението на Съвета.
Кандидатите трябва да са установени в
една от следните страни и мнозинството от
управляващите ги служители да са граждани на същите страни: държави-членки на
Европейския съюз или на държави от Европейското икономическо пространство, които участват в програма МЕДИА 2007 (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия), Швейцария и
Хърватия.
Допустими дейности
Следните проекти и дейности по тях, реализирани в държавите, участващи в програма МЕДИА, имат право на участие.
Проекти, насочени към развиване на
капацитета на бъдещи професионалисти в
аудиовизуалната област да разбират и интегрират европейското измерение в своята
работа посредством усъвършенстване на

знанията и опита в следните области:
• обучение по икономическо, финансово
и търговско управление,
• обучение по нови аудиовизуални технологии,
• обучение по разработване на проекти
за сценарии.
Срокът на допустимост на разходите е
между 12 и 18 месеца в надлежно обосновани случаи.
Проектите трябва да започнат най-рано
на 1 септември 2011 г. и да приключат до
30 юни 2013 г.
Критерии за отпускане
Допустимите предложения/проекти ще
бъдат оценявани от общо 100 точки според
следните критерии:
• качество на съдържанието на дейността (20 точки),
• управление на проекта (20 точки),
• качество на консорциума (20 точки),
• европейско измерение (20 точки),
• въздействие (20 точки).
Бюджет
Максималната сума, одобрена за настоящата покана за представяне на предложения, възлиза на 2 000 000 EUR.
Субсидията не може да надвишава 50
%/75 % от общите разходи.
Агенцията си запазва правото да не отпусне всички налични средства.
Крайният срок за изпращане на кандидатури е 29 април 2011 г. Кандидатурите трябва да бъдат изпратени на следния адрес:
Education, Audiovisual and Culture Agency
(EACEA)
Call For Proposals EACEA/02/11 — ‘MEDIA
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Support for the networking and mobility of
students and trainers in Europe’
Mr. Constantin DASKALAKIS
BOUR 03/30
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
За разглеждане ще бъдат допускани само
кандидатури, представени чрез съответния
формуляр, с дата и подпис на лицето, което
е упълномощено да поема правни задължения от името на кандидатстващата организация.
Кандидатури, изпратени по факс или по
електронна поща, ще бъдат отхвърлени.
Пълният текст на насоките, както и формулярите за кандидатстване са достъпни на
следния интернет адрес: http://ec.europa.
eu/culture/media/programme/training/forms/
index_en.htm
Предложенията трябва да бъдат подадени чрез предвидения за целта формуляр и
да съдържат всички изисквани данни и приложения.

Покана за предложения по
Международната
програма
за подкрепа и развитие на
висшето образование (HESP)
На 7 февруари на интернет страницата на независимата нестопанска организация „Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа“
(CEE Trust) е публикувана покана за
представяне на предложения по Международната програма за подкрепа
и развитие на висшето образование
(HESP) на Институт „Отворено общество“. Финансова подкрепа ще бъде
оказана за проекти на студенти в рамките на Програма „Студентски иници-

ативи от Югоизточна Европа“, която е
финансирана от Програма HESP.
Кандидатите трябва да са от една от
следните страни:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Албания;
Босна и Херцеговина;
България;
Хърватия;
Косово;
Македония;
Молдова;
Черна гора;
Румъния;
Сърбия.

Поканата за представяне на предложения от студентски организации в Югоизточна Европа е за следните области:
Студентска солидарност за антидискриминация и достъп до висше образование в
страните от Югоизточна Европа;
Изучаване на реформите във висшето
образование в страните от Югоизточна Европа и качеството на висшето образование;
Студенти срещу корупцията.
Пълният текст на поканата можете да намерите на следния интернет сайт:
http://www.soros.org/initiatives/hesp
Кандидатурите трябва да бъдат подадени
по електронна поща на следния адрес: si@
osi.hu, не по-късно от 28 февруари 2011 г.

EURES организира три трудови борси до края на март
Три трудови борси за работа в чужбина организира Агенцията по заетостта по линия на европейската мрежа за
заетост EURES.
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На 10 март в гр. София, съвместно с представители на Централата за чуждестранно и
специализирано посредничество (ЦЧСП) –
Бон, ще се проведат интервюта за подбор
и за работа в областта на хотелиерството и
ресторантьорството.
Още в края на декември 2010 г. Агенцията по заетостта публикува обяви набиране
на кандидати за работа като готвачи и сервитьори , както на постоянни работни места,
така и за сезонна заетост до 6 месеца. Крайният срок за подаване на документи в бюрата по труда изтича на 15 февруари 2011 г.
Кандидатите трябва да имат завършено
професионално образование за готвач или
сервитьор или завършено професионално
обучение. За сервитьорите не е необходим
професионален опит, ако кандидатът има завършено професионално образование, препоръчителен опит за готвачите – 1-2 години.
Работната заплата е от 1 275 евро до 1 748
евро/месечно (за 40-часова работна седмица).
Българските граждани, които искат да
кандидатстват, трябва да подадат в бюрото
по труда по местоживеене два комплекта документи, които включват:
• заявка за участие – образец на ЦЧСП,
попълнен ясно и четливо само на немски
език;
• автобиография Еuropass със снимка на
немски и български език http://europass.
cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/
Downloads/EuropassCV/CVTemplate.csp;
• молба (германски образец) – за сезонна заетост;
• заверено от бюрото по труда копие на
диплома за завършено професионално образование/професионално обучение с приложен превод на немски език;
• заверено от бюрото по труда копие на
документ за допълнителна професионална квалификация/специализация или курс

(при наличие на такива) с приложен превод
на немски език;
• препоръки, ако има, с приложен превод на немски език;
• заверено от бюрото по труда копие на
трудовата/осигурителната книжка или Образец УП–30 с отразен трудов стаж по професията/специалността.
Международна трудова борса „Европейски ден на труда” ще се проведе на 12 март
в София. Досега участие са потвърдили Германия, Дания, Норвегия, Финландия, Швеция, Великобритания, Словения, Словакия, Република Чехия, Швейцария и други
европейски страни, както и представители
на частни посреднически фирми. Работните
места са за сферите на туризма, здравеопазването, производството, инженерните
технологии /машинни инженери, електроинженери, инженери за самолетната индустрия/, още за сезонна работа в селското стопанство, детегледачки и икономки за
Швейцария.
В края на март Агенцията по заетостта
предстои да организира и борса за инженерни кадри за Германия и Дания във Варна,
съвместно с Варненския технически университет. Интерес да наемат български инженери са заявили вече няколко чуждестранни
работодатели.

Покана за кандидатстване за участие в ПРОГРАМА „ЕВРОСКОЛА“-2011 г
Европейският съюз, неговата роля,
организация и място в света предопределя бъдещето на неговите граждани
и особено възможностите за развитие
на младите в него. Днес е по-важно от
всякога младите хора от европейските
страни не само да познават, но и да са
въвлечени в процеса на вземане на решения, в избора и отговорностите, кое-
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то ще ги направи част от демократичния живот на Европа. Опитвайки се да
вземат важни решения за своя собствен
живот, в търсенето на личната си посока, те трябва да участват в европейския
дебат и да изпитат „на живо“ уникалността и многообразието на това да си
гражданин на ЕС.

всеки ученик участва в не повече от една
група. Участниците в групите обсъждат актуални европейски въпроси.

Програмата „Евроскола“ има за цел да
насърчава най-младите европейци да опознаят Европейския парламент, да се „включат“ чрез симулирани заседания в работата
му и дори да „гласуват“ неговите резолюции. Чрез нея ученици от училища във всички страни-членки на ЕС прекарват 1 ден в
Европейския парламент в Страсбург, където
участват в симулация на неговата работа,
разискват и разиграват гласуване по въпроси от интерес за Европейския съюз в рамките на „Младежкия европейски парламент“.

1/ Кандидатурите трябва да се изпратят
в офиса на Информационното бюро на ЕП в
София до 00.00 ч. на 8 март 2011 г. на следния електронен адрес: epsofia@europarl.
europa.eu

По време на своя парламентарен ден в
Страсбург около 500 европейски ученици
участват в „заседания на комисиите“ и в
„пленарни заседания“, разискват и гласуват
резолюции, като разискванията се водят
основно на френски и английски език. От
мига, в който пристигнат в ЕП в Страсбург,
учениците престават да представляват своето училище, а стават част от многоезичните
работни групи, сблъскват се с многообразието на различните етнически и лингвистични особености. Чрез необикновения урок на
този ден се подкрепя европейското гражданско образование и с дължимото уважение към културните и езиковите различия
между държавите-членки, се допринася за
развитието на европейско съзнание.
Денят на „Евроскола“
следния начин:

преминава

по

На първото заседание посоченият от всеки клас говорител е поканен да го представи на език, различен от майчиния му.
Всеки клас се разделя на пет групи, като

В края на деня всеки участник получава сертификат за участието си, подписан от
Председателя на ЕП.
Условия за подаване на кандидатурите:

2/ Кандидатурите се подават на български език, на бланка на училището, с подпис
и печат на неговия директор или на лицето,
определено да изпълнява тази длъжност.
3/ Кандидатурите трябва да представляват свободен текст, който да съдържа:
а/ кратко описание на самото училище
б/ точно и ясно описание на постиженията и извънучебната дейност в областта
на участия в европейски, международни и
национални проекти и конкурси, получени
награди, членство в клубове и организации,
работещи по европейски теми и др.под.
в/ уверение от страна на училището, че
би могло да сформира за участие в програмата група от ученици на възраст от 14 до
16 години
Критерии за класиране на получените
кандидатури:
1. към момента на подаване на кандидатурата училището да не е участвало в програмата „Евроскола“ и да не му предстои
участие до края на 2011 г.
2. към момента на подаване на кандидатурата училището да е участвало в програмата „Евроскола“ преди 2009 г. и да не му
предстои участие до края на 2011 г.
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3. училището да е участвало и/или да
участва в инициативи с европейска тематика и да работи активно по проблематиката
на ЕС
4. училището да е членувало и/или да
членува активно в организации, работещи
по проекти, свързани с Европейския съюз
(напр. Националната асоциация на българските европейски клубове — НАБЕК и
др.под.)
5. училището да е препоръчано от български членове на ЕП, които имат впечатления от неговата изключително активна дейност в техните региони и изразяват
увереност в доброто му представяне в деня
„Евроскола“. Изразените от членовете на ЕП
впечатления могат да бъдат, например, под
формата на писмо или поздравление, което
членовете на ЕП са изпратили до училището
по повод на успешно завършила съвместна
дейност или на предстояща такава - копие
от това писмо или поздравление се включва
към кандидатурата на училището
6. при равнопоставени кандидатури
според по-горе изброените критерии, предимство се дава на училища от по-отдалечените от столицата региони, което е в съответствие с централната обща стратегия на
Европейския парламент информацията за
неговата работа да стига до всички кътчета
на държавите-членки на ЕС
7. при наличие на равнопоставени кандидатури по всички по-горе изброени критерии, кандидатурите се класират по реда
на получаване по електронната поща
След разглеждането и класирането на
кандидатурите, което ще се състои след 8
март 2011 г., Информационното бюро на ЕП
в София ще уведоми писмено по електронен път всички кандидати за резултата от
селекцията.
Практическа информация за избраните за участие в програмата „Евроско-

ла“ 2011 г. кандидати:
В програмата могат да участват ученици
от последните две години на гимназиалния
курс на обучение от държавите-членки или
кандидати за членство или на възраст от 16
до 18 навършени към датата на участието
години.
Групата на участниците трябва да се
състои от максимум 24 ученици и 2 придружаващи преподаватели. При наличие на
ученици с физически увреждания, броят на
придружителите може да бъде увеличен.
Всяко училище има право да покани 1
български журналист да придружава групата и да отрази участието й в програмата.
Пътуването и нощувките се организират
от самото училище, а финансовата помощ
от Европейския парламент се изплаща на
място в Страсбург.
За контакт - обърнете се към Информационния офис на ЕП в София:
ул. „Московска“ 9, София 1000
тел. 985 35 45
електронен адрес:
epsofia@europarl.europa.eu

Синергия
между
Дунавската стратегия на ЕС и ОП
“Рибарство”
На страницата на Управляващия орган на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” е публикуван
документ, описващ Синергията между
трите основни приоритетни компоненти,
заложени в Дунавската стратегия с част
от мерките, финансирани със средства
от Оперативната програма на България
за развитие на сектор „Рибарство”.
Европейската стратегия за Дунавския
регион, планирана за стартиране през 2011
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г. има за цел да обедини в икономически,
геополитически, културен и екологичен
аспект териториите на десет европейски
държави: Германия, Австрия, Словашката република, Унгария, Хърватия, Сърбия,
Румъния, България, Република Молдова
и Украйна, като шест от тях са държавичленки на ЕС, а в по-широк териториален
контекст регионът обхваща също Чешката
република, Словения, Босна и Херцеговина и Черна гора. Ключов момент е фактът,
че река Дунав преминава през по-голямата част от територията на Европа и поради
това Дунавският макрорегион представлява
важна пресечна точка между програмите
на ЕС в областта на политиката на сближаване, програмите за държавите, обхванати
от Европейската политика на съседство и
потенциалните кандидатки за членство, и
следователно представлява област, в която
може да се развие засилено взаимодействие между различните политики на ЕС. Чрез
обединението на тези региони ще се постигне по-добро усвояване на съществуващите
ресурси и ще се повиши устойчивостта им
срещу потенциални предизвикателства.
В резолюцията на Европейския парламент относно Европейската стратегия за Дунавския регион, са изложени редица ключови насоки, които трябва да се следват при
изготвянето на стратегията, имащи тясна
връзка с прилагането на Общата политика в областта на рибарството на ЕС. Чрез
Дунавската стратегия ще се цели постигането на устойчиви икономическо развитие,
транспортна и енергийна инфраструктура,
опазване на околната среда, култура и образование.
Важен момент, който трябва да се отбележи е фактът, че ЕС поощрява използването на съществуващите Оперативни програми
за финансирането на проекти в рамките на
стратегията на макрорегионално равнище.
Прилагането на структурната политика,
като част от Общата политика в областта

на рибарството на ЕС в Република България се извършва чрез Оперативна програма
за развитие на сектор „Рибарство”, финансирана от Европейския фонд за рибарство
за Програмен период 2007 – 2013 г. Тя се
прилага на цялата територия на страната,
която е определена като цел „Сближаване”. Основните цели на ОПРСР са насочени
към осигуряване на конкурентоспособност
и устойчивост на сектор „Рибарство”, развитие на пазара на продукти от риболов и
аквакултурно производство, подкрепа за
устойчивото развитие на рибарските области и подобряване качеството на живот в
тях. Развитието на сектор „Рибарство” трябва да бъде постигнато чрез поддържането
на устойчиви нива от рибни запаси, представляващи естествен и подвижен ресурс на
Общността и опазване на околната среда и
биоразнообразието в региона. Тези принципи са заложени като водещи при определянето на мерките на ОПРСР.

Открива се нова схема по
Оперативна програма „Регионално развитие”
Министерство на регионалното развитие и благоустройството обявява
процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, Приоритетна
ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”,
операция 3.1. „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях
инфраструктура”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG161PO001/3.1-04/2011
„Реставрация и консервация на дворец „Евксиноград“ и прилежащия му парк”.
Целта на схемата за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ е да подкрепи развитието на дворец „Евксиноград”
и прилежащия му парк като конкурентоспо-
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собна туристическа атракция, която допринася за развитието на устойчив културен
туризъм, разнообразяване на туристическото предлагане и увеличаване на ползите от
туризма.
Конкретен бенефициент на помощта
по схемата е Министерски съвет.
Схемата се реализира с финансовата
подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общият размер на схемата е 9 779 150 лв. или
5 000 000 евро.
Допустимите за финансиране дейности
обхващат:
1. Развитие на културни и исторически
атракции – строителство, реставрация, консервация, експониране, опазване, оборудване, въвеждане на техники и програми за
интерпретация и анимация и др.
2. Подобряване на съпътстващата туристическа инфраструктура, необходима за
нуждите на туристическите атракции (туристически пътеки и пътеки на здравето,
маршрути за катерене, езда и колоездене,
указателни табели, посетителски информационни центрове, места за пикник, детски площадки и съоръжения за отдих, негенериращи печалба, паркинги, тротоари,
зелени площи, обществени тоалетни, осветление, малки съоръжения за събиране
отпадъци, съоръжения за подобряване достъпа на лица с увреждания и за улеснение
на възрастни посетители);
3. Изграждане на допълваща дребномащабна техническа инфраструктура в района на атракциите (път за достъп, комунални
услуги и удобства за посетителите, осигуряваща интегрирано развитие на туристическите продукти);
4. Допълващи дребномащабни неинфраструктурни дейности, имащи пряко отношение към подкрепяните недвижими културни

ценности (организиране на събития в района на атракцията, маркетингови и рекламни
дейности);
5. Съпътстващо обучение на персонала,
работещ в подкрепяните атракции.
Проектното предложение се подава на адрес:
гр. София, п. к. 1202, ул. “Св. Св. Кирил
и Методий” № 17 – 19,
Министерство на регионалното развитие
и благоустройството,
Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”,
Отдел „Изпълнение на програмните приоритети”.
Крайният срок за подаване на проектното предложение е 30 септември 2011 г.,
16:00 часа местно време
Насоките за кандидатстване и пълният
комплект от документи са одобрени от Ръководителя на Управляващия орган на ОПРР
със заповед № РД-02-14-246/ 10.02.2011 г.
Насоките за кандидатстване и пълният
комплект от документи са публикувани на
интернет-страницата на оперативната програма www.bgregio.eu в секция Отворени
търгове, на интернет-страницата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството www.mrrb.government.bg и на
интернет-страницата на Единния информационен портал www.eufunds.bg.

Министерството на културата обявява сесия за финансиране на проекти в областта
на музейното дело и изобразителните изкуства
На интернет страницата на Министерство на културата е публикувано
обявление за стартиране на сесия за
финансиране на проекти в областта на
музейното дело и изобразителните из-
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куства по следните теми:
• оборудване за музейни лаборатории за
извършване на консервационно-реставрационни дейности;
• мобилност на музейните колекции
(консервация и реставрация на движими
културни ценности, каталози, дипляни, каси
за транспортиране, рамкиране на художествени произведения и други дейности, пряко
свързани с темата).
Със свои проекти в сесията могат да
участват културни организации и институти, регистрирани в информационния регистър на МК, съгласно чл. 14, ал. 4 от Закона
за закрила и развитие на културата.
Правилата за участие в сесията и формуляр
за кандидатстване може да намерите на интернет страницата на Министерството на културата на адрес: http://mc.government.bg/
page.php?p=58&s=429&sp=67&t=69&z=0.
За повече информация във връзка с условията за кандидатстване може да се обръщате към дирекция „Културно наследство” в Министерство на културата, на тел.: 94 00 918.
Крайният срок за подаване на документите е до 1 април тази година.

върналите се граждани в страните на произход.
Поканата е насочена към неправителствени организации с нестопанска цел,
международни организации и държавни организации.
Организацията трябва да бъде регистрирана на територията на държава-членка на
Европейския съюз (с изключение на Дания),
освен в случай на международни правителствени организации.
Кандидатът трябва да има предмет на
дейност развитие и изпълнение на миграционни политики.
Ще бъдат финансирани предложения,
предлагащи връщане на граждани на трети
страни, които нямат или са изгубили право
на пребиваване в България, желаещи доброволно да се завърнат в страната по произход .
Бюджет: 96 900.00 евро
Минимална стойност на проектите: 30
000 евро.
Максимална стойност на проектите: 99
900 евро.
Краен срок: 21 март 2011 г.

Покана за проекти към Европейския фонд за връщане

Покана за предложения по
Програма LIFE+

Обявена е покана за проектни предложения с финансовата подкрепа на
Европейския фонд за връщане с цел
„доброволно връщане на граждани на
трети страни“, съобщава електронното
издание на „Дневник”.

В Официалния вестник на ЕС от 26
февруари е публикувано обявление, че
Комисията кани регистрирани в Европейския съюз организации да представят предложения за проекти по Програма LIFE+ за 2011 г.

Целта на тази покана е да подпомогне
доброволното връщане на лица, които не
отговарят на законовите основания за престой в България. Финансирането трябва да
осигури помощ и условия на доброволно за-

Предложенията трябва да бъдат представяни чрез попълване на специални формуляри. Указанията за попълването на формулярите включват подробни обяснения
относно условията за допускане и процеду-
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рите. Те могат да бъдат намерени на интернет страницата на Програма LIFE.
Предложенията трябва да бъдат представяни на CD-ROM или DVD. Те трябва да
бъдат представяни от организации, регистрирани в държавите-членки на Европейския съюз като държавни и/или частни организации, субекти и институции.
Поканата обхваща следните теми:
LIFE+ Природа и биологично разнообразие
Главна цел: Опазване, съхранение, възстановяване, наблюдение и подпомагане на
функционирането на природните системи,
естествените местообитания, дивите флора
и фауна. Целта е овладяване на намаляването на биологичното разнообразие, включително разнообразието на генетичните ресурси, в рамките на ЕС.
LIFE+ Политика и управление на
околната среда
Главни цели:
• Изменението в климата: Стабилизиране на концентрациите на парникови газове
на равнище, което предотвратява глобалното затопляне с повече от 2 °C;
• Води: Допринасяне за повишаване на
качеството на водите чрез разработване на
икономически ефективни мерки за постигане на добро екологично състояние с оглед
разработването на планове за управление
на речните басейни съгласно Директива
2000/60/ЕО (Рамкова директива за водите);
• Въздух: Постигане на нива на качество
на въздуха, които не пораждат значителни
отрицателни въздействия и опасност за човешкото здраве и околната среда;
• Почви: Опазване и осигуряване на
устойчивото използване на почвите чрез запазване на функциите им, предотвратяване
на опасностите за почвите, смекчаване на
тяхното въздействие и възстановяване на

замърсени почви;
• Градска околна среда: Допринасяне за
подобряване на екологичното състояние на
урбанизираните райони в Европа;
• Шум: Допринасяне за разработване
и прилагане на политика относно шума в
околната среда;
• Химикали: Подобряване до 2020 г на
опазването на околната среда и здравето
от рисковете, причинени от използването
на химикали чрез прилагане на законодателството относно химикалите. По-специално това са Регламент (ЕО) № 1907/2006
(REACH) и Тематичната стратегия за устойчиво използване на пестициди;
• Околна среда и здравеопазване: Развиване на информационна база за политиката в областта на околната среда и здравеопазването (План за действие в областта на
околната среда и здравеопазването);
• Природни ресурси и отпадъци: Разработване и изпълнение на политики, предназначени за осигуряване на устойчиво
управление и използване на природните
ресурси и отпадъците, подобряване на екологичните показатели на продуктите, на моделите за устойчиво производство и потребление, предотвратяване, оползотворяване и
рециклиране на отпадъците; допринасяне
за ефективното прилагане на Тематичната
стратегия за предотвратяване и рециклиране на отпадъците;
• Гори: Осигуряване, особено чрез координационна мрежа на ЕС, на конкретна
и всеобхватна основа за обмен на информация, необходима при определяне на политиката относно горите във връзка с изменението на климата (въздействие върху
горските екосистеми, ефекти на смекчаване и заместване), биологичното разнообразие (базова информация и защитени горски
зони), горските пожари, състоянието и защитните функции на горите (вода, почва и
инфраструктура), както и допринасяне за
опазване на горите от пожари;
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• Нововъведения: Допринасяне за развиването и нагледното прилагане на подходи за иновативна политика, технологии,
методи и инструменти в помощ на изпълнението на Плана за действие в областта на
екологичните технологии (ETAP);
• Стратегически подходи: Насърчаване
на ефективното изпълнение и прилагане на
законодателството на Съюза в областта на
околната среда и подобряване на базата от
знания за политиката в областта на околната среда; подобряване на екологичните
показатели на МСП.
LIFE+ Информация и комуникации
Главна цел: Разпространяване на информация и повишаване на осведомеността
по въпросите на околната среда, включително мерки за предотвратяване на горски
пожари. Осигуряване на подкрепа за придружаващи мерки, като предоставяне на
информация, осведомителни дейности и
кампании, конференции и обучения, включително обучения по предотвратяване на
горски пожари.
Дялове на съфинансиране от ЕС

LIFE+ Информация и комуникации
Делът на финансовата помощ на Съюза
е най-много 50% от приемливите разходи.
Предложенията за проекти се предават
на компетентните национални органи до
18 юли 2011 г. Те се изпращат на националния орган на държавата-членка, в която е регистриран бенефициентът. След това
предложенията се предават от националните органи на Комисията до 9 септември
2011 г.
Цялостният бюджет за помощи за проекти по LIFE+ за 2011 г. възлиза на 267 431
506 EUR. Най-малко 50% от тази сума се
отпускат за мерки за подпомагане на опазването на природата и на биологичното разнообразие.
Индикативната сума за 2011 г. за България възлиза на
Допълнителна информация, включително насоките и формулярите за кандидатстване, може да се намери на интернет
страницата на Програма LIFE:
http://ec.europa.eu/environment/life/
funding/lifeplus.htm

LIFE+ Проекти, свързани с природата и биологичното разнообразие
• Делът на финансовата помощ на Съюза
е най-много 50% от приемливите разходи;
• По изключение максимален дял на
съфинансиране до 75% се прилага по отношение на предложенията, които са насочени към приоритетните местообитания/
видове, съгласно директивите за птиците и
местообитанията.

Европейската харта за пътна безопасност се подписа в
България

LIFE+ Политика и управление на
околната среда

Портал ЕВРОПА за поредна година е
сред участниците в инициативата.

Делът на финансовата помощ на Съюза
е най-много 50% от приемливите разходи.

Възможно е да се осъществи контакт и
със съответните национални органи:
http://ec.europa.eu/environment/life/
contact/nationalcontact/index.htm

Днес Националният Тур на Европейската
Харта за Пътна Безопасност посети София,
за да приветства 27-те нови участника за
2011г. и техните ангажименти. Участници-
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те подписаха хартата в присъствието на г-н
Александър Цветков – министър на Транспорта, Информационните технологии и Съобщенията на Република България, г-жа
Дора Крумова от Представителството на Европейската Комисия в България и г-жа Мартин Айткен, координатор на Европейската
Харта за Пътна Безопасност.
Европейската Харта за Пътна Безопасност
е създадена през 2004г. като част от мерките
за борба с войната по пътищата и с амбициозната цел да намали наполовина жертвите
на пътнотранспортни произшествия в Европа.
Към януари 2011г., над 2 000 фирми и асоциации от различни величини и страни членки
вече са подписали хартата и са се заели да
изпълняват поетите ангажименти чрез намиране на конкретни решения на проблемите
свързани с пътната безопасност.
Годишната статистика за 2009г. сочи, че
по българските пътища на всеки един милион жители 118 загиват. Въпреки че България прави позитивни стъпки в борбата с
големия брой жертви на катастрофи, за периода от 2001г. до 2009г. смъртните случаи
на пътя са намалели само с 11%, което е
почти наполовина по-ниско от средното европейско ниво.
Ето защо непрекъснати усилия продължават да бъдат необходими. Между 2007 и
2010 година, в България хартата подписаха
38 участника. 13 от тях, сред които и Портал ЕВРОПА, подновяват ангажиментите си.
Заедно с новите подписали ще има общо 65
български организации – асоциации, големи компании, малки и средни предприятия
и държавни власти – които демонстрират
сериозно поети ангажименти към подобряването на пътната безопасност в страната.
Чрез подновяването на участието си в
Европейската Харта за Пътна Безопасност,
Портал Европа се ангажира да популяризира Европейските политики за пътната
безопасност и разбира се самата Европей-

ска харта за пътна безопасност. За да изпълни това, екипът на Портал ЕВРОПА ще
организира периодични онлайн дискусии с
интересни събеседници, отворени теми за
разисквания, конкурси и интервюта. Ще бъдат използвани всички традиционни и съвременни комуникационни средства и разбира се социалните мрежи, като Facebook и
Twitter.

Ден на телефон 112
Всички страни-членки на ЕС честват
Европейския ден на телефона за спешни повиквания 112, обявен със Съвместна тристранна декларация на ЕК,
Европейския Парламент и Съвета от
2009 г..
На тържествената церемония, организирана от МВР, ще бъдат представени добри
практики от работата на телефона и службите за спешно реагиране през изминалата
година, с награди ще бъдат отличени служители на дирекция „Национална система
112“ - МВР, ще бъде обявен Националният
посланик на Единния европейски номер за
спешни повиквания 112 Ивет Лалова.

Започват обученията за
Кампанията за директни плащания на площ 2011 г.
Седмица преди началото на Кампанията за директни плащания на площ
2011 г. Държавен фонд „Земеделие”
организира тридневен семинар за експертите от централно управление и областните дирекции. Обучението ще се
проведе от 21 до 23 февруари в Трявна, а до края на месеца ще бъдат извършени инструктажи и за служителите от общинските служби „Земеделие”.
„Целта е да се обхванат всички служители, които ще бъдат ангажирани с
приема на заявленията за подпомагане
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по СЕПП (Системата за единно плащане
на площ)”, съобщи изпълнителният директор на фонда Светослав Симеонов.
Традиционно кампанията започва на
първи март и продължава до 15 май, като се
дава и буферен срок от 15 май до 9 юни за
закъснелите кандидати. Субсидията на тези
земеделски производители се намалява с
1% за всеки просрочен ден след 15-май,
когато са подадени заявленията.
През тази година за първи път освен по
традиционните схеми за растениевъдство и
животновъдство земеделските производители ще могат да кандидатстват за субсидии и
по мярка 213 „Плащания по НАТУРА 2000 за
земеделски земи”. Право на това подпомагане ще имат стопани, чиито земи се намират в защитени зони, включително ливади и
пасища от горския фонд, като минималният
размер на ползваната от тях площ трябва да
бъде поне 3 дка, а минималният размер на
един парцел – 1 дка.
Допълнителни субсидии през тази година са предвидени и за животновъдите, които
ще бъдат подпомогнати по нови две схеми
– за отглеждане на овце-майки и кози-майки в икономически уязвими общини в Южна
България и за отглеждане на овце-майки и
кози-майки в необлагодетелствани райони.
• Схеми, по които може да се кандидатства за директни плащания на площ през
2011 г.:
• Схема за единно плащане на площ;
• Схема за национални доплащания на
хектар земеделска земя;
• Агроекологични плащания;
• Схема за подпомагане на производителите на ягоди и малини, предназначени за
преработка;
• Мерки за плащания за природни ограничения на фермери в планински райони и
плащания за природни ограничения на фермери в райони, различни от планинските;

• Схеми за национални доплащания на
тютюн;
• Мярка 213 „Плащания по НАТУРА 2000
за земеделски земи”;
• Схема за национално доплащане за говеда, необвързана с производството;
• Схема за национални доплащания за
крави с бозаещи телета, обвързана с производството;
• Схема за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството;
• Схема за поддържане на производството на краве мляко в икономически уязвими
ферми, обвързана с производството;
• Схема за поддържане на производството на краве мляко в необлагодетелстваните
райони, обвързана с производството;
• Схема за поддържане на производството в нитратно уязвими зони, обвързана с
производството;
• Схема за отглеждане на овце-майки и
кози-майки в икономически уязвими общини в Южна България;
• Схема за отглеждане на овце-майки и
кози-майки в необлагодетелствани райони;

Покана за предложения по
Финансовия инструмент в областта на гражданската защита
В днешния брой на Официалния
вестник на ЕС е публикувана покана за
предложения по Финансовия инструмент в областта на гражданската защита, за проекти в областта на готовността
и превантивната дейност.
Отдел „Гражданска защита, превантивна
дейност, готовност и намаляване на риска
от бедствия“ на Генерална дирекция „Хуманитарна помощ и гражданска защита“ на
Европейската комисия отправя покана за
представяне на предложения с цел опреде-
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ляне на проекти в областта на готовността
и превантивната дейност, които могат да се
възползват от финансова подкрепа в рамките на Решението на Съвета за създаване на
финансов инструмент в областта на гражданската защита (2007/162/ЕО) ( 1 ). Тази
финансова подкрепа ще бъде под формата
на безвъзмездни средства.
Областите, характерът и съдържанието
на тези дейности, както и условията за финансиране са изложени в съответните указания за кандидатстване за безвъзмездно
финансиране, които съдържат и подробни
инструкции относно мястото и сроковете за
подаване на предложенията. Указанията,
както и необходимите формуляри за кандидатстване за безвъзмездно финансиране,
могат да бъдат изтеглени от интернет страницата Europa, на следния адрес:
http://ec.europa.eu/echo/civil_protection/
civil/prote/finance.htm
Обобщението на предложенията трябва
да бъде изпратено до Комисията на адреса,
посочен в указанията за кандидатстване за
безвъзмездно финансиране до 18.3.2011 г.
Обобщението на предложенията трябва да
бъде изпратено по пощата или с куриерска
служба не по-късно от 18.3.2011 г. (за доказателство се приема датата на изпращане,
пощенското клеймо или датата от квитанцията за приемане на пратката за изпращане).
Те могат също да бъдат подадени лично на
адреса, посочен в указанията, не по-късно
от 17,00 ч. на 18.3.2011 г. (за доказателство се приема разписката за получаване, с
отбелязана дата и подписана от отговорното длъжностно лице).
Обобщенията на предложенията, подадени по факс, по електронна поща, както
и непълните заявления и тези, получени на
части, няма да бъдат приемани.
Процедурата за предоставяне на безвъзмездно финансиране ще протече по следния начин:

• получаване, вписване и потвърждение
за получаването от страна на Комисията,
• оценка на предложенията от Комисията,
• решение за отпускане на средства и уведомяване на кандидатите за резултата.
Получателите ще бъдат подбрани на основата на критериите, изложени в указанията, посочени в точки 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 и
8.7, и в рамките на разполагаемите бюджетни средства.
В случай на одобрение от страна на Комисията, между нея и подалата предложението страна ще се сключи договор за безвъзмездно финансиране (в евро).
Процедурата е строго поверителна.

Eвропейската инициатива
„Small Business Act“ укрепва
малките и средните предприятия и стимулира икономическия растеж
Стратегията „Европа 2020“ и европейската икономика са силно зависими от реализирането на потенциала
на малките и средните предприятия
(МСП). В ЕС има около 23 милиона МСП,
в които са заети 67 % от работещите в
частния сектор. Инициативата „Small
Business Act“ (SBA) е рамката на политиката на ЕС, която има за цел да укрепи МСП, за да могат да се развиват и
да създават работни места. В периода
2008-2010 г. Комисията и страните от
ЕС осъществиха действия, формулирани в SBA и насочени към облекчаване
на административната тежест, улесняване на достъпа на МСП до финансиране и подпомагане при тяхното навлизане на нови пазари. Въпреки че беше
поставено началото на повечето инициативи, предвидени в SBA, прегледът на
изпълнението до този момент сочи, че
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трябва да се предприемат допълнителни мерки за подпомагане на МСП.
Заместник-председателят на Европейската комисия Антонио Таяни, отговарящ за
промишлеността и предприемачеството, заяви: „МСП представляват над 99 % от всички предприятия и в тях работят над 90 милиона души в Европа. Те са моторът на нашата
икономика и затова трябва ги поддържаме
силни, конкурентоспособни и иновативни.
Държавите-членки трябва да предприемат
спешни мерки, за да гарантират изпълнението на инициативата „Small Business Act“ в
нейната цялост.“
Успешни инициативи в рамките на
SBA от 2008 г. насам
„Small Business Act“ е първата всеобхватна рамка на политиката по отношение на
МСП в ЕС и в държавите-членки. От приемането на инициативата през юни 2008 г.,
чрез действия за укрепване на МСП бе постигнат съществен напредък в редица области, а именно:
• 100 000 МСП се възползваха от финансовите инструменти в Рамковата програма
за конкурентоспособност и иновации и създадоха над 100 000 работни места.
• По силата на Директивата за закъснелите плащания обществените органи вече
са задължени да се разплащат със своите
доставчици в срок от 30 дни, което доведе
до подобряване на паричния поток на предприятията.
• В повечето страни от ЕС времето и разходите за учредяване на ново предприятие
бяха намалени значително, като от средно
12 дни и 485 евро през 2007 г. за частно
дружество с ограничена отговорност в ЕС
намаляха на съответно 7 дни и 399 евро
през 2010 г.
• Рационализирането на процедурите
в интернет и възможностите за съвместно
участие в търгове улесниха участието на

МСП в тръжни процедури.
• Новият център за МСП от ЕС в Китай
подпомага МСП при навлизането им на китайските пазари.
Макар че всички държави-членки признават колко важно е бързото изпълнение
на SBA, възприетият подход и постигнатите резултати се различават значително в
страните от ЕС. В прегледа се подчертава
необходимостта държавите-членки да положат повече усилия за да се помогне на
предприемачеството и МСП, за да насърчат
предприемачите в днешната трудна икономическа обстановка.
Нов устрем за SBA
Комисията има намерение и в бъдеще да
отдава приоритетно значение на МСП. За да
бъдат отразени най-новите икономически
развития, да се съгласува SBA с приоритетите на стратегията „Европа 2020“ и да се
подобрява непрекъснато бизнес средата за
МСП, в прегледа се предлагат по-нататъшни
действия в редица приоритетни области:
Подобрен достъп до финансиране за
инвестиции и растеж
• Достъп до гаранции по заемите за МСП
посредством подобрени схеми за гаранции
по заемите;
• План за действие за подобряване на
достъпа на МСП до финансиране, включително до пазарите на рисков капитал, както и специални мерки, целящи да повишат
осведомеността на инвеститорите относно
предлаганите от МСП възможности;
• Лесна възможност за всички банки, независимо от техния размер, да предоставят
заеми от ЕИБ и инструменти на ЕС.
Разумно регулиране, което да позволи на МСП да се съсредоточат върху
основната си дейност
• Подобрено законодателство на ЕС посредством подлагане на законодателните
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предложения на Комисията на „МСП Тест“
и отделяне на специално внимание на различията между микро-, малките и средните
предприятия;
• Създаване на „единични звена за контакт“ в държавите-членки за улесняване на
административните процедури;
• Количествено измерими цели за намаляване на т.нар. „gold plating“ - практиката
на националните органи да въвеждат построги изисквания от минималните, определени в директивите на ЕС, при прилагането
на тези директиви в националното законодателство.
Пълноценно използване на единния
пазар
• Предложение за обща консолидирана
корпоративна данъчна основа;
• Мерки за улесняване на трансграничното събиране на вземания;
• Преглед на европейската система на
стандартизация с цел стандартите да бъдат
направени по-благоприятни и по-леснодостъпни за МСП;
• Напътствия за МСП, които прилагат
правилата за етикетиране на произхода.
• Помощ за МСП да посрещнат предизвикателствата на глобализацията и изменението на климата
• Предложения за подпомагане на МСП
на пазарите извън ЕС;
• Нова стратегия за конкурентоспособни в световен план групи от предприятия и
мрежи;
• Специално действие за регионален обмен на знания между експерти в областта
на околната среда и енергията в рамките на
мрежата „Enterprise Europe Network“.
Освен това прегледът съдържа предложение за укрепване на управлението при
изпълнението на SBA, като за бизнес организациите е предвидена водеща роля.

Посочените по-горе действия са само
няколко избрани примера. Пълния списък
на действията можете да намерите в самия преглед на SBA или в MEMO/11/110.
MEMO/11/110 съдържа редица примери за
успешно изпълнение на SBA и на принципа
„мисли първо за малките“ в страните от ЕС.
За допълнителна информация:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/
sme/small-business-act/

Стартира микрокредитирането от ЕС за България
Вече е факт първото споразумение
между Европейския инвестиционен
фонд (ЕИФ) и българското дружество
„Микрофонд”АД, с което се дава старт
на микрокредитирането от ЕС за собствен бизнес на безработни и социално
слаби хора в България.” Това заяви Филиз Хюсменова, евродепутат от групата
на Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ), по повод на първия сключен преди дни договор с наша
микрофинансова институция, който ще
й позволи да осигури до 3 млн. евро заеми за български микропредприемачи.
Решението на ЕК за създаването на Европейския механизъм за микрофинансиране „Прогрес” беше обсъдено и одобрено от
Европейския парламент в края на 2009 г. в
разгара на световната финансова и икономическа криза в продължение на европейската инициатива от 2007 г. за насърчаване на микрокредитирането в ЕС. Идеята бе
да се помогне на хора, останали без работа
или в неравностойно положение да създадат или да доразвият свой бизнес и така
да осигурят работни места не само за себе
си. От самото начало евродепутат Хюсменова, която пое ангажимент да популяризира
в България този механизъм, публикува на
своя сайт www.filizhyusmenova.com актуал-
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ната информация за европейското микрофинансиране. На интернет сайта й ще бъдат
публикувани подробности за условията за
отпускането на малки заеми до 25 хил. евро.
Такава информация ще се разпространява и
чрез европейските информационни центрове на Хюсменова в страната.
Инициативата за микрофинансиране на
ЕС, финансирана от ЕК и ЕИБ с 200 млн.
евро, се управлява от ЕИФ. Първоначалната
задача на фонда бе да определи финансови
институции в държавите членки, чрез които
да се осъществява европейското микрофинансиране. България е третата страна в ЕС
след Италия и Холандия, за която се подписва споразумение за микрокредитирането.
„Микрофонд” АД е финансова небанкова
институция, която предлага кредити до 25
000 евро с фиксирана лихва за стартиращ
бизнес, земеделски кредити, микрокредити, студентски бизнес кредити и кредити за
енергийна ефективност чрез мрежа от 12
офиса в България. Дружеството е създадено
през 1999 г. като сдружение с нестопанска
цел и е трансформирано във финансово през
2003 г., то членува в Европейската мрежа
за микрофинансиране. Негови клиенти са
стартиращи, микро и малки предприятия и
земеделски производители в селските райони и малките градове.
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ЗА КОНТАКТИ:
СОФИЯ
Ул. “Г. С. Раковски” 101
Тел.: +359 2 471 98 18
Факс: +359 2 471 98 18
Е-поща: direct@europe.bg
Уеб: http://direct.europe.bg

Sofia
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ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ОТ
Фондация “Европейски иснтитут

в партньорство с:
Портал Европа

Център за модернизиране
на политики

Столична Община

Читалище “Славянска беседа”
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