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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
5.3.2013 г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 1 

 телевизии 1 

 радиостанции 0 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 9 

 вестници, от които: 1 

 - национални 0 

 - регионални 1 

 периодични издания 1 

 интернет издания и блогове 7 

Общо за деня 10 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 04.03.2013  
Източник: БНТ  
Предаване: Денят започва  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 2  
Брой думи: 293  
 
 
Резюме: Тема: Платен репортаж за ПроКредит Банк  
 
Водещ: ПроКредит Банк отпуска бизнес кредити „Енергийна ефективност и зелена икономика” 
по линията на съвместната инициатива на МИЕТ и ЕБВР. „Енергийна ефективност и зелена 
икономика” е първата по рода си програма, която дава възможност на фирмите да получат 
както безвъзмездна помощ, така и заемно финансиране.  
 
Текст: Тема: Платен репортаж за ПроКредит Банк  
 
Водещ: ПроКредит Банк отпуска бизнес кредити „Енергийна ефективност и зелена икономика” 
по линията на съвместната инициатива на МИЕТ и ЕБВР. „Енергийна ефективност и зелена 
икономика” е първата по рода си програма, която дава възможност на фирмите да получат 
както безвъзмездна помощ, така и заемно финансиране.  
ПроКредит Банк организира поредица от информационни срещи за разясняване условията за 
кредитиране, предназначени за представителите на малкия и средния бизнес, които се стремят 
към по-високо качество и по-ниски разходи за производство.  
Ивайло Вълев: Програма „Енергийна ефективност и зелена икономика” се отличава с 
атрактивни параметри. По нея са предвидени 150 млн. евро кредитен ресурс и още 150 млн. 
евро безвъзмездна помощ по ОП Конкурентоспособност. Със средствата от безвъзмездната 
помощ клиентите на ПроКредит Банк могат да погасяват техните кредити предсрочно, без да 
дължат такса.  
Репортер: Ползите за фирмите?  
Ивайло Вълев: Програмата основно е насочена към подобряване на енергийната ефективност 
на предприятията, посредством въвеждане на нови модерни машини, сградни подобрения, 
както въвеждане на възобновяема енергия за нуждите на предприятията. Посредством тези 
инвестиции предприятията постигат дългосрочни ползи по отношение на намаляване на 
разходите за енергия, разходите за поддръжка, които в крайна сметка ги правят по-
конкурентоспособни и по-успешни на пазара. ПроКредит Банк дава възможност на всеки бизнес 
да се развие, като тази възможност е тук и сега.  
Репортер: Какъв тип дейности се финансират?  
Ивайло Вълев: Програмата допуска за дофинансиране всички малки и средни предприятия, 
които са в допустими сектори. Допустимите сектори са почти всички икономически сектор, с 
много малки ограничения. Коректно е да посочим, че предприятия от селското стопанство и 
строителството не са допустими бенефициенти.  
ПроКредит Банк отпуска кредитите „Енергийна ефективност и зелена икономика” с 
безвъзмездна помощ до 50%, като инвестициите водят до дългосрочно намаляване на 
разходите за енергия. За повече информация посетите най-близкия клон на ПроКредит Банк.  
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Национални печатни медии  
 
Няма намерена информация. 
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 27.02.2013  
Източник: в. Янтра Днес, Велико Търново  
Страница: 4  
Брой думи: 243  
 
 
Резюме: Възможностите за нисколихвени кредити по фонда JEREMIE ще бъдат представени 
този четвъртък пред малките и средни предприятия във Велико Търново. Представители на 
шестте търговски банки, които работят с фонда, ще представят финансовите си инструменти. 
Информационната среща е от 10,30 часа в конферентната зала на Областен информационен 
център в бившия пионерски дом. Лихвите по кредитите през фонд JEREMIE са два пъти по-
ниски от стандартните. Бизнес заеми JEREMIE в евро започват от 3,25 % годишно до 6,25 % в 
зависимост от сумата.  
 
Заглавие: Представят на бизнеса фонда JEREMIE  
Подзаглавие:  
Автор: Здравка МАСЛЯНКОВА  
Текст: Възможностите за нисколихвени кредити по фонда JEREMIE ще бъдат представени този 
четвъртък пред малките и средни предприятия във Велико Търново. Представители на шестте 
търговски банки, които работят с фонда, ще представят финансовите си инструменти. 
Информационната среща е от 10,30 часа в конферентната зала на Областен информационен 
център в бившия пионерски дом. Лихвите по кредитите през фонд JEREMIE са два пъти по-
ниски от стандартните. Бизнес заеми JEREMIE в евро започват от 3,25 % годишно до 6,25 % в 
зависимост от сумата.  
Кредитите се отпускат както за оборотни, така и за инвестиционни цели. Фирмите ще могат да 
се възползват от по-добрите условия под формата на кредити на вноски, кредитни линии, 
овърдрафти и други. В зависимост от вида финансиране срокът за погасяване е 1 до 10 г. с 
възможност за гратисен период до 24 месеца.  
JEREMIE е съвместна инициатива на Европейската комисия и Европейската инвестиционна 
банка, имаща за цел подобряване на достъпа до финансиране за микро, малки и средни 
предприятия в ЕС. В България JEREMIE се финансира от Европейския фонд за регионално 
развитие заедно с 15 % от държавния бюджет по ОП “Конкурентоспособност". Националното 
съфинансиране е 199 млн. евро.  
Има интерес от местния бизнес към кредитите по фонд JEREMIE. Консултирали сме малки и 
средни предприятия, като сме им разяснявали условията, но не получаваме обратна връзка от 
търговските банки колко от фирмите са финализирали процедурата с отпускане на нисколихвен 
кредит, каза пред “Янтра ДНЕС" Цанко Стефанов от Агенцията за малки и средни предприятия 
във Велико Търново.  
27.02.2013  
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Периодични печатни издания  
 
Дата: 05.03.2013  
Източник: Камиони  
Страница: 54  
Брой думи: 335  
 
 
Резюме: Винициативата участваха най-успешните български предприемачи. "Поканих лектори 
от финансови институции, свързани с процедурата "Енергийна ефективност и зелена 
икономика", които разясниха как може да се закупи нова техника с до 50% субсидиране. Или, 
накратко казано, как една машина може да излезе на половин цена", заяви Диляна Иванова, 
изпълнителен директор на Тайтън Машинъри България и носител на приза "Евробизнес дама 
на годината за 2012 г." (на снимката).  
 
Заглавие: Иновативни технологии и възможности за финансиране  
Подзаглавие: Тайтън Машинъри България АД представи на семинар в Боровец възможности 
за закупуване на строителна техника по процедура "Енергийна ефективност и зелена 
икономика" на ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 
- 2013 
Автор:  
Текст: Винициативата участваха най-успешните български предприемачи. "Поканих лектори от 
финансови институции, свързани с процедурата "Енергийна ефективност и зелена икономика", 
които разясниха как може да се закупи нова техника с до 50% субсидиране. Или, накратко 
казано, как една машина може да излезе на половин цена", заяви Диляна Иванова, 
изпълнителен директор на Тайтън Машинъри България и носител на приза "Евробизнес дама 
на годината за 2012 г." (на снимката).  
Облекчено финансиране  
"Процедурата по кандидатстването е доста облекчена. Могат да кандидатстват всички фирми, 
които имат до 250 служители и които са с код на икономическата дейност, допустим по 
програмата: производство, преработка, отдаване под наем на машини, търговия", обясни 
Биляна Тончева, адвокат и консултант по "Енергийна ефективност и зелена икономика". 
Партньори по програмата са 6 банки: УниКредит Булбанк, Райфайзен Банк, Алианц, ДСК Банк, 
Прокредит Банка и Юнион Банк, които имат предвидени пари точно по тази програма в размер 
на 150 млн. евро.  
Максималният размер на безвъзмездната помощ достига до 2 млн. лв., а при проектите с по-
опростена процедура за кандидатстване и изпълнение - до 200 хил. евро, заяви Кирил Стойчев, 
експерт в сектор "Европейски фондове" към УниКредит Булбанк. Той обясни, че самоучастието 
зависи от вида на инвестицията и може да бъде до 10% от стойността на проекта. Друга идея 
за подобряване на енергийната ефективност в предприятията е инициативата JEREMIE, чрез 
която банката отпуска нисколихвени кредити при облекчени нива на обезпечение на фирмите.  
Съвременни машини  
Работната среща в Боровец включваше изчерпателни презентации на строително оборудване 
на Case СЕ и телехендлери Merlo. Специалният гост на форума - г-н Йонут Роску, бизнес 
мениджър на CNH СЕ за Източна Европа, представи пред гостите на семинара внушителното 
присъствие на компанията в Америка и Европа.  
По време на срещата в Боровец Диляна Иванова и нейният екип представиха богатата гама 
строителни машини, предлагани от Тайтън Машинъри България, както и изгодни лизингови 
схеми за тяхното закупуване с 3,7% лихва. Допълнителни подробности предприемачите 
научиха от Фани Асенова, зам. изпълнителен директор на лизинговата компания Интерлийз, 
чрез която в последните месеци Тайтън Машинъри България е реализирала продажби за над 
10 млн. лв.  
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 04.03.2013  
Източник: www.shum.bg  
Връзка: http://www.shum.bg/index.php?item=88823  
Брой думи: 118  
 
 
Резюме: Безплатен информационен семинар на тема „Политики за насърчаване на износа. 
Възможности за финансиране” ще се проведе утре в Шумен. Той се организира от 
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и 
ДЗЗД „БенчМарк – БИФ”. Събитието ще се проведе в конферентната зала на хотел „Контеса” от 
10 часа.  
 
Заглавие: Семинар на тема „ Политики за насърчаване на износа“ ще се проведе в 
Шумен  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Безплатен информационен семинар на тема „Политики за насърчаване на износа. 
Възможности за финансиране” ще се проведе утре в Шумен. Той се организира от 
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и 
ДЗЗД „БенчМарк – БИФ”. Събитието ще се проведе в конферентната зала на хотел „Контеса” от 
10 часа.  
По време на семинара ще бъдат обсъдени инструментите за подкрепа на експорта, предлагани 
от държавни и частни институции. На участниците ще бъде издаден сертификат, съобщиха 
организаторите.  
Информационните семинари се провеждат по Проект №BG161РО003 – 4.2.01-0001 
„Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е 
институционален бенефициент. Финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие 
чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г.  
ШУМ.БГ  
 

http://www.shum.bg/index.php?item=88823


 

 

9 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 3

/5
/2

0
1
3

 

Дата: 04.03.2013  
Източник: www.b2bnews.bg  
Връзка: http://b2bnews.bg/index.php/op-konkurentosposobnost-kani-npo-v-komiteta-za-nabliudenie-
na-programata-769683.html  
Брой думи: 423  
 
 
Резюме: Заявления се подават до 28 март 2013 г  
 
Заглавие: ОП "Конкурентоспособност" кани НПО в Комитета за наблюдение на 
програмата  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Заявления се подават до 28 март 2013 г  
Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика” 2007-2013 кани желаещите неправителствени организации да 
участват в избора на представители на неправителствения сектор в Комитета за наблюдение 
на Оперативна програма „Конкурентоспособност”. 
Заявление за участие в избора могат да подават само неправителствени организации, които са 
регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, като организации за 
осъществяване на дейност в обществена полза в една или повече от следните области 
(хоризонтални въпроси): 
- устойчиво развитие – предотвратяване замърсяването на водите, въздуха, почвите опазване 
на биологичното разнообразие, насърчаване на енергийната ефективност и използването на 
възобновяеми енергийни източници; 
- равни възможности – защита на правата на групи в неравностойно положение (на база пол, 
възраст, религиозна или етническа принадлежност, заболяване или др.); 
- конкуренция – защита интересите на малките и средните предприятия и др.; 
- други области директно свързани с въздействието на ОП „Конкурентоспособност”. 
Изисквания към неправителствените организации: 
1.да работят по един от посочените по-горе хоризонтални въпроси или да докажат, че 
въпросът, по който работят, е директно свързан с областите на въздействие на ОП 
„Конкурентоспособност”; 
2.да са регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел като 
организации, определени за извършване на общественополезна дейност;  
3. да не членуват в: национално представените организации на работодателите, работниците и 
служителите, признати от Министерски съвет по реда на Кодекса на труда, регионалните 
съвети за развитие в районите за планиране или Националното сдружение на общините в 
Република България, както и в национално - представителните организации на и за хората с 
увреждания, представени в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания. 
Препоръки: 
1. да представят писмени доказателства, че са номинирани/подкрепени от най - малко 10 
(десет) неправителствени организации, действащи в рамките на същия хоризонтален въпрос и 
са изразители на общото им становище; 
2. да представят писмени доказателства, че работят по хоризонталния въпрос, по който са 
номинирани, в продължение на най-малко 5 години (съдебна регистрация, препоръки, 
публикации, участия в международни проекти, конференции и др.) 
Организациите и предложените от тях кандидати трябва да отговарят на определени критерии, 
описани в Правилата и процедурата за избор на представители на неправителствени 
организации за участие в заседанията на Комитета за наблюдение на Оперативна програма 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, посочени и в поканата 
за участие. 
Писмените заявления за участие се представят в срок до 28 март 2013 г. на адрес: гр. София, 
1052,  ул. „Славянска” № 8, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, на 
вниманието на главния директор на Главна дирекция „Европейски фондове за 
конкурентоспособност“ и Ръководител на Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност” 
– г-н Кирил Гератлиев. 

http://b2bnews.bg/index.php/op-konkurentosposobnost-kani-npo-v-komiteta-za-nabliudenie-na-programata-769683.html
http://b2bnews.bg/index.php/op-konkurentosposobnost-kani-npo-v-komiteta-za-nabliudenie-na-programata-769683.html
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Дата: 04.03.2013  
Източник: www.borbabg.com  
Връзка: http://www.borbabg.com/?action=news&news=24341  
Брой думи: 186  
 
 
Резюме: 30 ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ФИРМИ, БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСЕМ БАНКИ, 
определени за посредници, участваха в петък в среща на тема „JEREMIE – възможности за 
малкия и среден бизнес“ в Областния информационен център във Велико Търново.  
 
Заглавие: Великотърновският бизнес с подчертан интерес към JEREMIE  
Подзаглавие:  
Автор: Е. Светославова  
Текст: 30 ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ФИРМИ, БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСЕМ БАНКИ, 
определени за посредници, участваха в петък в среща на тема „JEREMIE – възможности за 
малкия и среден бизнес“ в Областния информационен център във Велико Търново.  
Пред тях управителят на центъра Светла Стефанова представи инициативата JEREMIE, като 
запозна присъстващите с гаранционни заеми, фондовете за дялов капитал и дългови продукти 
по нея. Представителите на местния бизнес установиха пряк контакт с кредитните институции и 
се запознаха с техните финансови условия. Почти всички банкови посредници по JEREMIE в 
региона са определили свои служители, които консултират интересуващите се фирми.  
По JEREMIE микро-, малките и средните предприятия могат да ползват нисколихвени кредити 
за стартиране на бизнес, инвестиционни проекти и увеличаване на оборотните си средства. 
Преференциалните условия са свързани с намаление на изискваните обезпечения, по-нисък 
лихвен процент, разходи за обслужване и такси за отпускане на заема.  
JEREMIE е съвместна инициатива на Европейската комисия и Европейската инвестиционна 
банка, имаща за цел подобряване на достъпа до финансиране за микро-, малки и средни 
предприятия. В България холдинговият фонд по JEREMIE се финансира от Европейския фонд 
за регионално развитие заедно с 15% съфинансиране от държавния бюджет чрез ОП 
“Конкурентоспособност”.  
 

http://www.borbabg.com/?action=news&news=24341
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Дата: 04.03.2013  
Източник: www.projectmedia.bg  
Връзка: http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=57647  
Брой думи: 426  
 
 
Резюме: Заявления се подават до 28 март 2013 г  
Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика” 2007-2013 кани желаещите неправителствени организации да участват 
в избора на представители на неправителствения сектор в Комитета за наблюдение на 
Оперативна програма „Конкурентоспособност”.  
 
Заглавие: ОП "Конкурентоспособност" кани НПО в Комитета за наблюдение на 
програмата  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Заявления се подават до 28 март 2013 г  
Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика” 2007-2013 кани желаещите неправителствени организации да 
участват в избора на представители на неправителствения сектор в Комитета за наблюдение 
на Оперативна програма „Конкурентоспособност”.  
Заявление за участие в избора могат да подават само неправителствени организации, които са 
регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, като организации за 
осъществяване на дейност в обществена полза в една или повече от следните области 
(хоризонтални въпроси):  
- устойчиво развитие – предотвратяване замърсяването на водите, въздуха, почвите опазване 
на биологичното разнообразие, насърчаване на енергийната ефективност и използването на 
възобновяеми енергийни източници;  
- равни възможности – защита на правата на групи в неравностойно положение (на база пол, 
възраст, религиозна или етническа принадлежност, заболяване или др.);  
- конкуренция – защита интересите на малките и средните предприятия и др.;  
- други области директно свързани с въздействието на ОП „Конкурентоспособност”.  
Изисквания към неправителствените организации:  
1.да работят по един от посочените по-горе хоризонтални въпроси или да докажат, че 
въпросът, по който работят, е директно свързан с областите на въздействие на ОП 
„Конкурентоспособност”;  
2.да са регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел като 
организации, определени за извършване на общественополезна дейност;  
3. да не членуват в: национално представените организации на работодателите, работниците и 
служителите, признати от Министерски съвет по реда на Кодекса на труда, регионалните 
съвети за развитие в районите за планиране или Националното сдружение на общините в 
Република България, както и в национално - представителните организации на и за хората с 
увреждания, представени в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания.  
Препоръки:  
1. да представят писмени доказателства, че са номинирани/подкрепени от най - малко 10 
(десет) неправителствени организации, действащи в рамките на същия хоризонтален въпрос и 
са изразители на общото им становище;  
2. да представят писмени доказателства, че работят по хоризонталния въпрос, по който са 
номинирани, в продължение на най-малко 5 години (съдебна регистрация, препоръки, 
публикации, участия в международни проекти, конференции и др.)  
Организациите и предложените от тях кандидати трябва да отговарят на определени критерии, 
описани в Правилата и процедурата за избор на представители на неправителствени 
организации за участие в заседанията на Комитета за наблюдение на Оперативна програма 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, посочени и в поканата 
за участие.  
Писмените заявления за участие се представят в срок до 28 март 2013 г. на адрес: гр. София, 
1052, ул. „Славянска” № 8, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, на 
вниманието на главния директор на Главна дирекция „Европейски фондове за 
конкурентоспособност“ и Ръководител на Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност” 
– г-н Кирил Гератлиев.  

http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=57647
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Дата: 04.03.2013  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: http://www.facebook.com/OblastenInformacionenCentrRazgrad  
Брой думи: 288  
 
 
Резюме: преди около час  
ЕКИПЪТ НА ОИЦ-РАЗГРАД ПОСЕТИ КУБРАТ - 28.02.2013 (4 снимки)  
Поредното информационно събитие на Областния информационен център се проведе в 
Кубрат. Домакин бе Агробизнесцентърът в града. Мениджъри на микро и малки предприятия, 
представители на неправителствени организации на бизнеса и местната управа се запознаха с 
актуалните възможности за привличане на европейски средства през 2013 година.  
 
Заглавие: Областен информационен център - Разград  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: преди около час  
ЕКИПЪТ НА ОИЦ-РАЗГРАД ПОСЕТИ КУБРАТ - 28.02.2013 (4 снимки)  
Поредното информационно събитие на Областния информационен център се проведе в 
Кубрат. Домакин бе Агробизнесцентърът в града. Мениджъри на микро и малки предприятия, 
представители на неправителствени организации на бизнеса и местната управа се запознаха с 
актуалните възможности за привличане на европейски средства през 2013 година.  
Разгледани бяха активните и предстоящи за обявяване процедури за безвъзмездна финансова 
помощ по оперативните програми, с потенциални бенефициенти – стопански субекти и 
общинската администрация. Обърнато бе внимание на нарастващата функционалност и 
системно обогатяващо се съдържание на Единния портал на структурните инструменти в 
България (www.eufunds.bg), в полза на потребителите на информация.  
По-сериозен интерес присъстващите проявиха към процедури „Енергийна ефективност и 
зелена икономика” и „Подкрепа за развитието на клъстерите в България” на ОП 
„Конкурентоспособност”. Зададени бяха въпроси и се направиха пояснения относно насоките 
и начините за кандидатстване. Изразено бе съжаление, че до момента в община Кубрат не са 
използвани пълноценно възможностите за развитие на предприятията, които дават 
европейските фондове. Някои участници коментираха идеи за обединяване на усилията си, 
като подготвят и кандидатстват с проект за създаване на клъстер.  
В изнесената приемна след събитието, експертите от ОИЦ-Разград предоставиха подробна 
информация по поставени въпроси, свързани със „Списъка на материали и оборудване, 
допустими за финансиране“ на процедура „Енергийна ефективност и зелена икономика”, както и 
за отделните компоненти на процедура „Развитие на клъстерите в България”.  
Ръководителят на организацията-домакин Павлин Петров обобщи отзивите на присъстващите, 
че срещите с екипа на ОИЦ-Разград са полезни за тях и трябва да се провеждат още по-често.  
ОИЦ - Разград е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на 
Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие.  
 

http://www.facebook.com/OblastenInformacionenCentrRazgrad
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Дата: 04.03.2013  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: http://www.facebook.com/OblastenInformacionenCentrRazgrad  
Брой думи: 220  
 
 
Резюме: преди около час  
ЕВРОПЕЙСКИ ПАРИ ЗА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В ИСПЕРИХ - 26.02.2013 (5 снимки)  
Областен информационен център-Разград започна цикъл от информационни срещи в 
общините от областта, с цел представяне на всички подходящи възможности за привличане на 
европейско финансиране до края на настоящия програмен период. Първото от поредицата 
събития се състоя в Бизнесцентър-Исперих и събра представители на бизнеса, организации 
подпомагащи неговата дейност и общинската администрация.  
 
Заглавие: Областен информационен център - Разград  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: преди около час  
ЕВРОПЕЙСКИ ПАРИ ЗА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В ИСПЕРИХ - 26.02.2013 (5 снимки)  
Областен информационен център-Разград започна цикъл от информационни срещи в 
общините от областта, с цел представяне на всички подходящи възможности за привличане на 
европейско финансиране до края на настоящия програмен период. Първото от поредицата 
събития се състоя в Бизнесцентър-Исперих и събра представители на бизнеса, организации 
подпомагащи неговата дейност и общинската администрация.  
Откривайки срещата, изпълнителният директор на бизнесцентъра Емилия Германова подчерта, 
че инициативите на ОИЦ-Разград са полезни, навременни и дават възможност потенциалните 
бенефициенти да се подготвят добре за кандидатстване по оперативните програми.  
Експертите от областния център представиха актуалните и предстоящи за обявяване до края 
на 2013 година процедури по ОП „Конкурентоспособност” и инструмента за финансов 
инженеринг JEREMIE.  
Представителите на местната власт се запознаха с условията на активните процедури по ОП 
„Административен капацитет”, както и с възможността за получаване на техническа помощ по 
оперативните програми „Регионално развитие” и „Околна среда”. Помощта се предоставя 
безвъзмездно в рамките на проект „Създаване на мобилно експертно звено за подкрепа на 
местните и регионалните администрации при изпълнението и управлението на проекти, 
финансирани от Структурните и Кохезионния фондове”.  
ОИЦ - Разград е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на 
Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие.  
 

http://www.facebook.com/OblastenInformacionenCentrRazgrad
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Дата: 04.03.2013  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: http://www.facebook.com/OblastenInformacionenCentrRazgrad  
Брой думи: 249  
 
 
Резюме: преди 2 часа  
ЕВРОСРЕДСТВА ЗА БИЗНЕСА ПРЕЗ 2013 ГОДИНА - 15.02.2013 (4 снимки)  
Това бе темата на проведеното събитие в офиса на Областен информационен център – 
Разград на бул. „България” 34. Представители на микро и малки фирми, браншови организации 
на бизнеса, счетоводни кантори и банки се запознаха с възможностите за кандидатстване с 
проектни предложения по отворени и предстоящи за обявяване през 2013 година процедури за 
безвъзмездна финансова помощ по ОП „Конкурентоспособност”.  
 
Заглавие: Областен информационен център - Разград  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: преди 2 часа  
ЕВРОСРЕДСТВА ЗА БИЗНЕСА ПРЕЗ 2013 ГОДИНА - 15.02.2013 (4 снимки)  
Това бе темата на проведеното събитие в офиса на Областен информационен център – 
Разград на бул. „България” 34. Представители на микро и малки фирми, браншови организации 
на бизнеса, счетоводни кантори и банки се запознаха с възможностите за кандидатстване с 
проектни предложения по отворени и предстоящи за обявяване през 2013 година процедури за 
безвъзмездна финансова помощ по ОП „Конкурентоспособност”. Разясниха се условията за 
участие, допустимите дейности и разходи, и видовете проекти по процедура „Енергийна 
ефективност и зелена икономика”, по която може да се кандидатства до 31 октомври 2013 г. 
Анонсирани бяха предстоящите за обявяване до края на месец март процедури „Внедряване на 
иновации в предприятията” и „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”. Представени 
бяха възможностите, предлагани от инициативата JEREMIE за малките и средни предприятия в 
България. В дискусията в рамките на срещата, представители на банките-партньори споделиха, 
че JEREMIE със своите две кампании – JEREMIE 1 и JEREMIE 2, представлява съвкупност от 
гъвкави продукти предлагащи кредити с приемливи лихви за микро, малки и средни фирми. 
Банкерите заявиха, че от началото на 2013 година чрез JEREMIE отпускат кредити както за 
инвестиции, така и за оборотни средства. Отбелязаха нарастващ брой на заявените кредити от 
страна на местния бизнес по този финансов инструмент.  
 
ОИЦ - Разград е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на 
Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие.  
 

 

 

http://www.facebook.com/OblastenInformacionenCentrRazgrad

