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Медиен мониторинг – обобщение
11.3.2013 г. г.
Вид медия

Брой материали

Общо за електронните медии, от които:

0



телевизии

0



радиостанции

0
2

вестници, от които:

2

- национални

2

- регионални

0



периодични издания

0



интернет издания и блогове

0



Общо за деня
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Общо за печатните и интернет базираните медии, от които:
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Телевизии и радиостанции
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Няма намерена информация.
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Национални печатни медии
Дата: 11.03.2013
Източник: в. Сега
Страница: 6
Брой думи: 250
Резюме: Въпреки че българският бизнес трудно стига до европейските пари за иновации,
икономическото министерство е обявило конкурс за експерти, които да оценяват проектите за
нововъведения. Това става ясно от обява на управляващия орган по програма
"Конкурентоспособност", към която е и мярката за иновации. От нея не става ясно точно колко
души са нужни, но е уточнено, че идеята е да бъде допълнен сегашният оредял списък с
експерти. Логично кандидатите не бива да са служители на държавната администрация или пък
да работят за някоя от структурите, които се занимават пряко с програмата.
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Заглавие: Държавата търси кой да оценява проектите за иновации
Подзаглавие:
Автор: Румяна Гочева
Текст: Въпреки че българският бизнес трудно стига до европейските пари за иновации,
икономическото министерство е обявило конкурс за експерти, които да оценяват проектите за
нововъведения. Това става ясно от обява на управляващия орган по програма
"Конкурентоспособност", към която е и мярката за иновации. От нея не става ясно точно
колко души са нужни, но е уточнено, че идеята е да бъде допълнен сегашният оредял списък с
експерти. Логично кандидатите не бива да са служители на държавната администрация или пък
да работят за някоя от структурите, които се занимават пряко с програмата. Ограничението
обаче отпада, ако вече е минала една година или повече от прекратяването на договора с тях.
От експертите, които ще оценяват проектите, се изисква висше образование в сферата на
природни и технически науки, математика и информатика, здравеопазване и спорт, аграрни
науки, социални, стопански или правни науки и др.
Мярката за иновации по програма "Конкурентоспособност" е една от най-затлачените като
изпълнение. Към края на януари от нея са били усвоени под 4% от общия бюджет от над 482
млн. лв. Затова ведомството на Делян Добрев обмисля в края на този или в началото на
следващия програмен период парите за иновации да се отпускат по нова схема. Идеята е да се
въведат т.нар. ваучери, които ще се отпускат на фирми чрез конкурс, а след това самите
дружества ще могат да си поръчват нововъведение в зависимост от нуждите си. Все още не е
ясна стойността на ваучерите, но най-вероятно тяхната сума ще зависи от това дали
компанията е малка, средна или голяма.
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Дата: 11.03.2013
Източник: в. Строителство Градът
Страница: 7
Брой думи: 257
Резюме: ПМС 55 от 2007 г., която се изразява в провеждане на една процедура за набиране на
оферти - чрез публична покана.
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Заглавие: Въвежда се опростена процедура за избор на подизпълнители от
бенефициентите по европроекти
Подзаглавие: Правителството в оставка прие нов, опростен подход за избор на
подизпълнители от бенефициентите на европейски проекти чрез промяна в
Автор:
Текст: ПМС 55 от 2007 г., която се изразява в провеждане на една процедура за набиране на
оферти - чрез публична покана.
С промяната се постига дълго търсената оптимизация и намаляване на административната
тежест върху кандидатите за безвъзмездна финансова помощ и бенефициентите с цел
бизнесът да бъде улеснен при реализиране на инвестиции с европейски средства чрез
опростен ред за избор на изпълнители.
Изборът с публична покана е процедура, при която право да подават оферти имат всички
заинтересовани лица. Кандидатите за финансиране и бенефициентите трябва да прилагат
процедурата, когато размерът на безвъзмездна финансова помощ е по-голям от 50 на сто от
общата сума на проекта и при наличие на едно от следните условия:
1. когато предвидената стойност за строителство, в това число съфинансирането от страна на
бенефициента, без ДДС е равна или по-висока от
60 000 лв.
2. когато предвидената стойност за доставки или услуги, в това число съфинансирането от
страна на бенефициента, без ДДС е равна или по-висока от 20 000 лв.
Тази промяна осигурява на кандидатите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
възможност да провеждат съответните процедури за избор на изпълнител преди отпускането
на финансиране. Така се ускорява изпълнението на проектите и се увеличава ефективното
използване на средствата от ЕС. Въведената оптимизация ще бъде в полза най-вече на
бенефициентите на ОП "Конкурентоспособност", ОП "Развитие на човешките ресурси", както
и някои от бенефициентите на ОП "Административен капацитет". Механизмът ще се прилага и
при избор на подизпълнители в проекти, финансирани чрез Съвместната оперативна програма
"Черноморски басейн 2007 -2013 г.", Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство и Норвежкия финансов механизъм.
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Регионални печатни медии
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Няма намерена информация.
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Периодични печатни издания
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Няма намерена информация.
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Интернет издания и блогове
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Няма намерена информация.
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