ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще

www.eufunds.bg

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg

Медиен мониторинг
15 май 2013

Документът е изготвен съгласно договор за възлагане на обособена позиция № 2
„Извършване на медиен мониторинг и изработване и предоставяне на контент анализ на
публикациите и излъчванията в печатните и електронни медии по теми, свързани с ОП
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013” от обществена
поръчка с предмет: „Социологически проучвания за изпълнение, мониторинг и оценка на
Комуникационния план на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” 2007 – 2013”
ЕСТАТ ООД, С ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ МЕДИЯЗУУМ ООД

Проект BG161PO003-5.0.01-0004: „Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по оперативна програма
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013” е финансиран по Приоритетна ос 5
„Техническа помощ“ на оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 –
2013”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Медиен мониторинг
15 май 2013
Съдържание
Медиен мониторинг – обобщение .........................................................................................................4
Телевизии и радиостанции ....................................................................................................................5
Няма намерена информация .............................................................................................................5
Национални печатни медии ...................................................................................................................6
Източник: в. Сега .................................................................................................................................6
Заглавие: Държавата трескаво ще спасява пари по програма "Конкурентоспособност" ........6
Източник: в. Труд ................................................................................................................................7
Заглавие: Бизнесът ще взема в аванс 65% от европарите ............................................................7
Регионални печатни медии ....................................................................................................................8
Източник: в. Хасковска Марица .........................................................................................................8
Заглавие: Оперативните програми влизат в селата .......................................................................8
Периодични печатни издания ................................................................................................................9
Няма намерена информация .............................................................................................................9
Интернет издания и блогове ............................................................................................................... 10
Източник: www.mediapool.bg ........................................................................................................... 10
Заглавие: Спасяваме европарите за бизнеса с тройно вдигане на аванса за фирмите .......... 10
Източник: www.novini.dir.bg ............................................................................................................. 14
Заглавие: Инфо дни за енергийна ефективност - къде?.............................................................. 14
Източник: www.novini.dir.bg ............................................................................................................. 15
Заглавие: Над 12 милиона лева договорени от бизнеса в област Видин .................................. 15
Източник: www.lex.bg ....................................................................................................................... 16
Заглавие: Над 12 милиона лева договорени от бизнеса в област Видин .................................. 16

Източник: www.dariknews.bg ........................................................................................................... 18
Заглавие: Над 12 милиона лева договорени от бизнеса в област Видин .................................. 18
Източник: www.computerworld.bg .................................................................................................... 19
Заглавие: Национална кардиологична болница вече разчита на интеграция между PACS и БИС
........................................................................................................................................................... 19
Източник: www.regal.bg.................................................................................................................... 21
Заглавие: Нова схема подкрепя иновациите ................................................................................ 21

Медиен мониторинг | 5/15/2013

Източник: www.myvidin.com............................................................................................................. 17
Заглавие: 88 милиона лева за внедряване на иновации в предприятията ............................... 17

2

Източник: www.trud.bg ..................................................................................................................... 23
Заглавие: Бизнесът ще взима в аванс 65% от европарите ......................................................... 23
Източник: www.economynews.bg .................................................................................................... 24
Заглавие: Инфо дни за енергийна ефективност - къде?.............................................................. 24
Източник: www.infoweek.bg ............................................................................................................. 25
Заглавие: Atos България ще модернизира производствените процеси в Теси ......................... 25
Източник: www.facebook.com .......................................................................................................... 26
Заглавие: Областен Информационен Център-Смолян сподели връзка. ................................... 26
Източник: www.facebook.com .......................................................................................................... 27
Заглавие: Областен информационен център - Велико Търново сподели връзка. .................... 27
Източник: www.facebook.com .......................................................................................................... 28
Заглавие: Областен информационен център гр.Ямбол сподели връзка. .................................. 28
Източник: www.facebook.com .......................................................................................................... 29
Заглавие: Областен информационен център - Варна ................................................................. 29

Медиен мониторинг | 5/15/2013

Източник: www.facebook.com .......................................................................................................... 30
Заглавие: Областен информационен център - Варна ................................................................. 30

3

Медиен мониторинг – обобщение
15.5.2013 г.
Вид медия

Брой материали

Общо за електронните медии, от които:

0



телевизии

0



радиостанции

0
19

вестници, от които:

3

- национални

2

- регионални

1



периодични издания

0



интернет издания и блогове

16



Общо за деня

19

Медиен мониторинг | 5/15/2013

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които:

4

Телевизии и радиостанции

Медиен мониторинг | 5/15/2013

Няма намерена информация

5

Национални печатни медии
Дата: 15.05.2013
Източник: в. Сега
Страница: 6
Брой думи: 470

Заглавие: Държавата трескаво ще спасява пари по програма "Конкурентоспособност"
Подзаглавие: До края на годината България трябва да договори още 158 милиона евро
Автор: Румяна Гочева
Текст: Тройно вдигане на аванса за фирмите, които кандидатстват с проекти по единствената
програма за бизнеса - "Конкурентоспособност". Това е една от мерките, които обмисля
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, за да спаси от загуба част от парите по
нея. За тези намерения става ясно от думите на зам.-министъра Ирена Младенова, която
индиректно призна, че има такава опасност. С промените авансът за фирмите ще бъде вдигнат
от сегашните 20 на сто на 65 на сто.
"Бюджетът на програмата е 1.162 млн. евро. Европейската част от него е 988 млн. евро. От тях
са договорени 830 млн. евро, което е 84% от ресурса. Това означава, че до края на годината
трябва да договорим още 158 млн. евро", заяви Младенова, цитирана от агенция Медиапул.
Промяна има и за допустимите дейности, по които се признават разходи на компаниите. "Досега,
при закупуване на оборудване по списъка на допустими материали, като например котле, помпа
и т.н, за разход на фирмите се признаваше само този за основното оборудване. Сега вече ще
бъдат включени и разходите по монтиране и пускане в експлоатация на оборудването", обясни
Младенова.
Така пет месеца преди "затварянето" на мярката за енергийна ефективност и зелена икономика
държавата се сети да опрости част от правилата и да разяснява на фирмите как да
кандидатстват за европари. Информационните дни за компаниите ще се проведат в седем града
на страната - Враца, Велико Търново, Русе, Варна, Пловдив, Бургас и София - до края на този
месец. Те ще имат за цел да повишат интереса на фирмите към парите от ЕС. Мярката за
енергийна ефективност е част от програма "Конкурентоспособност" и работи от есента на
миналата година. Въпреки че тя е особено атрактивна заради възможността с пари по нея да се
купуват машини клас А или да се изолират сгради, правилата спъват усвояването. В резултат на
това до реално разплащане на пари по проекти са стигнали едва няколко фирми. Бюджетът на
мярката е 150 млн. лв. от програмата с възможност за облекчени кредити за още толкова. С
новите промени се опростяват документите, с които се кандидатства, и се признават за
допустими разходите за спомагателни материали и оборудване. Според бизнеса обаче това
съвсем не е достатъчно, за да се "отпуши" мярката.
***
БЛОКАЖ
Фондът за растеж по инициативата "Джереми" е прекратен заради несъбран капитал. По думите
на Ирена Младенова сходен проблем е имал и фондът за рисков капитал, който трябваше да
набави 9 млн. евро от инвеститори, а от "Джереми" щяха да дойдат още 21 млн. евро. Парите по
инициативата се отчитат като усвоени, но не са. По-голямата част от тях се отпускат под
формата на нисколихвени кредити. Според Младенова интересът е голям - само по
Гаранционния фонд, който стартира с капитал от 300 млн. евро, вече са отпуснати кредити на
над 2600 малки и средни компании. Средно месечно се дават над 200 нови заеми за около 40
млн. лв.
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Резюме: Тройно вдигане на аванса за фирмите, които кандидатстват с проекти по единствената
програма за бизнеса - "Конкурентоспособност". Това е една от мерките, които обмисля
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, за да спаси от загуба част от парите по
нея. За тези намерения става ясно от думите на зам.-министъра Ирена Младенова, която
индиректно призна, че има такава опасност. С промените авансът за фирмите ще бъде вдигнат
от сегашните 20 на сто на 65 на сто.
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Дата: 15.05.2013
Източник: в. Труд
Страница: 12
Брой думи: 326
Резюме: По-големи авансови плащания ще получават фирмите, които изпълняват Проекти по
оперативната програма "Конкурентоспособност". Парите, които се дават в началото на
изпълнението, ще станат 65% от общата сума, отпускана от еврофондовете. В момента авансово
се плащат само 20 наето. Увеличението ще важи за новите проекти.
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Заглавие: Бизнесът ще взема в аванс 65% от европарите
Подзаглавие: Целта е да се ускори усвояването по програма "Конкурентоспособност" и да не
загубим средства
Автор:
Текст: По-големи авансови плащания ще получават фирмите, които изпълняват Проекти по
оперативната програма "Конкурентоспособност". Парите, които се дават в началото на
изпълнението, ще станат 65% от общата сума, отпускана от еврофондовете. В момента авансово
се плащат само 20 наето. Увеличението ще важи за новите проекти.
За промяната на първоначалните плащания, която е в полза на фирмите, съобщи зам.министърът на икономиката Ирена Младенова в интервю за "Медиапул". От икономическото
ведомство потвърдиха информацията и допълниха, че решението предстои да се гласува от
служебното правителство. В интервю за "Труд" още преди месец Младенова съобщи, че ще има
такава промяна, но тогава още не беше ясно какъв ще е новият процент.
Целта на промяната е да се ускори усвояването на парите за бизнеса и да се намали
максимално възможността да бъдат загубени евросредства в края на годината.
По оценка на икономическото министерство рискови са между 70 млн. и 100 млн. лв. по
програмата, която е с общ бюджет 2,3 млрд. лв. Опасността част от средствата да бъдат
отписани се дължи на бавното им усвояване.
По-големите авансови плащания означават европари реално да се получават още преди да е
направено каквото и да било по проекта. В момента по-голямата част от сумата се плаща, когато
той вече е приключил.
Според европравилата до края на годината България трябва да плати и да поиска от Брюксел да
й възстанови поне 245,72 млн. лв. по програмата за бизнеса, за да не загуби нито лев. Доста
фирми обаче се отказват от европарите, след като вече са били одобрени. Сред основните
причини е липсата на достатъчно собствени средства за започването на проекта, както и за
дофинансирането му. Компаниите се отказват и заради бюрокрацията по програмата.
Освен за бизнеса, ще бъдат увеличени и авансовите плащания по проектите на Българската
агенция за инвестиции и на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните
предприятия. По същия механизъм - чрез увеличаване на авансовите плащания, в края на 2012
г. бяха спасени 200 млн. лв. по Програмата за развитие на селските райони.
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Регионални печатни медии
Дата: 13.05.2013
Източник: в. Хасковска Марица
Страница: 4
Брой думи: 216
Резюме: Областен информационен център-Хасково стартира нов цикъл от информационни
събития. Той ще бъде насочен към жителите от по-малките населени места от област Хасково.
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Заглавие: Оперативните програми влизат в селата
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Областен информационен център-Хасково стартира нов цикъл от информационни
събития. Той ще бъде насочен към жителите от по-малките населени места от област Хасково.
На срещите участниците ще бъдат запознавани с дейността на ОИЦ-Хасково и мрежата от ОИЦ
в България, приоритети и програми за новия програмен период 2014-2020 г. и представяне на
добри практики - спечелени и реализирани проекти на територията на област Хасково.
Традиционно ще бъдат представяни и възможности за кандидатстване по текущи отворени
схеми по оперативните програми. Ще бъде акцентирано върху ОП "Развитие на
конкурентноспособността на българската икономика" и ОП "Развитие на човешките
ресурси". В допълнение ще бъде предоставяна информация и за инициативата JEREMIE.
В рамките на предстоящия цикъл информационни срещи, се предвиждат посещения в 11 села от
област Хасково -на 14.05.201Зг. - с. Добрич, община Димитровград, на 15.05.2013 г. - с. Малък
Извор, община Стамболово, на 17. 05. 2013 г. - с. Орешец, община Харманли, на 20.05.2013 г. - с.
Свирачи, община Ивайловград, на 22.05.2013 г. - с. Сираково, община Минерални бани, на 27.05.
2013 г. - с. Капитан Андреево, община Свиленград, на 29.05.2013 г.-с. Орешник, община
Тополовград, на 31.05.2013 г. - с. Бориславци, община Маджарово, на 04.06. 2013 г. - с.
Константи-ново, община Симеоновград, на 06.06.2013 г. - с. Малко Градище, община Любимец,
на 12.06.2013 г. - с. Горски извор, община Димитровград.^
13.05.2013 г.
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Периодични печатни издания
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Няма намерена информация
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Интернет издания и блогове
Дата: 14.05.2013
Източник: www.mediapool.bg
Връзка: http://www.mediapool.bg/спасяваме-европарите-за-бизнеса-с-тройно-вдигане-на-авансаза-фирмите-news206319.html
Брой думи: 2085

Заглавие: Спасяваме европарите за бизнеса с тройно вдигане на аванса за фирмите
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Фондът за растеж по “Джеръми“ е прекратен заради несъбран капитал, казва Ирена
Младенова, зам.-министър на икономиката
Колко средства трябва да се договорят до края на годината по оперативна програма
“Конкурентоспособност”, за да не загуби България пари от еврофондовете?
Бюджетът на програмата е 1.162 млн. евро, като от него европейската част е 988 млн. евро. От
тях са договорени 830 млн. евро, което е 84% от ресурса. Това означава, че до края на годината
трябва да договорим още 158 млн. евро. Амбицията е не само да се договори целият ресурс, но
и да има наддоговаряне, за да могат да се усвоят всички пари в случай, че някои от
бенефициентите се откажат по различни причини.
За последните четири години схемите за иновации и клъстерите по първа ос на програмата
бяха проблемни и нямаше интерес към тях от страна на бизнеса. Какви са гаранциите, че в
оставащите месеци ще бъдат подписани договори за тях?
Общият бюджет по първа ос, където се финансират иновации и клъстери, е 211 млн. евро, като
договорените средства са 68%. Към момента остават недоговорени 68 млн. евро. В момента има
една процедура в оценка - за развитие на приложните изследвания в изследователските
организации (10 млн. евро), и една, по която продължава договарянето - за иновации в
стартиращи предприятия (12 млн. евро). Миналата седмица отвори още една нова схема за
иновации за 45 млн. евро, по която крайният срок за кандидатстване е 10 юли.
По схемата за изследователските организации има голям интерес и планираме да договорим
всички добри проекти, т.е да има наддоговаряне на средствата. Очакваме да има голям интерес
и по новата схема за иновации, защото коментарите на бизнеса и на консултантските компании
са, че е много опростена.
Действително разплатените средства по схемата за иновации са едва 6% от целия ресурс.
Стойността на прекратените договори е близо 8% от договорения ресурс. Причината компаниите
да се отказват от проектите си, е липсата на средства за съфинансиране от тяхна страна, както и
утежнените като начин за изпълнение процедури . Някои фирми поискаха удължаване на срока
за изпълнение с 6 до 12 месеца. В момента, в изпълнение по първа ос на програмата,
договорите са на стойност от 131 млн. евро. От тях през тази година ще приключат своето
изпълнение договори за едва 6 млн. евро. Останалите ще завършат проектите през 2014 г. Т.е.,
тогава можем да очакваме и отчетите от компаниите, въз основа на които да извършим
плащанията.
Подобна е ситуацията и по втората ос на програмата за технологичната модернизация на
предприятията, но там различното е, че винаги е имало интерес към нея от страна на бизнеса.
По тази схема прекратените договори дори са по-висок процент – 15, и също много от тези, които
се изпълняват, поискаха удължаване на срока за изпълнение и и ще бъдат разплатени след 2013
г.
Това, което може да предприемем на този етап като мярка, за да помогнем на компаниите да
изпълняват проектите си, е увеличаване на авансовите плащания от 20 на 65%. Решението се
очаква да бъде разгледано от правителството в сряда.
Общият бюджет по втора ос на програмата е 529 млн. евро. От тях остават за договаряне 114
млн. евро от процедурата за енергийна ефективност, която е отворена, и схемата за подкрепа на
клъстерите, която е в оценка.
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Резюме: Фондът за растеж по “Джеръми“ е прекратен заради несъбран капитал, казва Ирена
Младенова, зам.-министър на икономиката
Колко средства трябва да се договорят до края на годината по оперативна програма
“Конкурентоспособност”, за да не загуби България пари от еврофондовете?

10

Медиен мониторинг | 5/15/2013

Към схемата за енергийна ефективност също няма интерес от страна на бизнеса. Какви промени
направихте, за да тръгне?
Другата седмица започва масирана информационна кампания за схемата. Основното
облекчение е начинът за избор на изпълнител. Ако преди фирмите трябваше да изберат
изпълнител, който да извърши енергийно-ефективните мерки, с процедура подобна на тази в
Закона за обществените поръчки, сега се дава възможност чрез набиране на три оферти. Така
компаниите могат да поканят три фирми чрез обаждане по телефона или имейл, например, и да
изберат най-изгодната за тях. Нужно е само да обосноват защо избират този изпълнител:
например офертата е по-евтина, дава по-добра гаранция или обучение след закупуване на
машината.
Другата промяна е свързана с допустимите дейности, по които се признават разходи на
компаниите. Досега, при закупуване на оборудване по списъка на допустими материали, като
например котле, помпа и т.н, за разход на фирмите се признаваше само този за основното
оборудване. Сега вече ще бъдат включени и разходите по монтиране и пускане в експлоатация
на оборудването.
Отделно много компании смятаха, че по тази схема се дават средства, само за да си изолираш
сградата или да си смениш дограмата. Когато имаш финансови трудности, едва ли санирането
на сградата е на първо място. Фирмите трябва да знаят, че схемата реално е насочена към
купуването на енергийно-ефективно оборудване.
Освен това никога не е било изискване по схемата кредитът за реализиране на проекта да се
тегли само от банките-партньори. Това също е едно неразбиране от страна на бизнеса. Ако
компанията има собствени средства или работи с друга банка, то тя може да си вземе
удостоверение от нея, което трябва да се приложи като част от документацията по проекта и
само да бъде заверено от някоя от банките-партньори по проекта. Не можем и не искаме да
влияем на компаниите при избор на обслужващата ги банка.
Техническата оценка на проектите по тази схема се прави от консорциум от Техническия
университет в София и фирма “Рувекс”. До момента има сключени 6 договора по проекта за 1.1
млн. евро, като половината от сумата е безвъзмездната помощ. В момента асистентът
разглежда още около 100 проекта за около 60 млн. евро, от които половината са безвъзмездните
средства.
Това означава, че схемата е много рискова и тези 150 млн. евро е малко вероятно да бъдат
договорени до края на октомври?
Има риск за изпълнение на схемата, макар че очакваме поне 100 млн. евро да бъдат договорени.
Затова имаме резервен вариант. Той предвижда обявяване на още една процедура за
технологична модернизация на малките и средните предприятия, където има голям интерес.
Дали ще се стигне до план Б, ще стане ясно през лятото.
Възлагаха се големи надежди на финансовия инженеринг, но фондовете по инициативата
“Джеръми” се оказаха една голяма нула, с изключение на тези за стартиращи предприемачи,
където има голям интерес и най-важното - работят. Какво става с останалите фондове?
Проблемът с първите три фонда – рисков, за растеж и смесен, се оказа в набирането на
капитала. Те имаха малшанса да стартират във време на финансова криза и ограничен ресурс от
страна на инвеститорите. Това беше причината ангажиментът с фонда за растеж да бъде
прекратен и предвидените 30 млн. евро бяха прехвърлени към банковите инструменти по
“Джеръми”.
Фондът за рисков капитал също имаше трудности с набирането на капитал. Той трябваше да
осигури 9 млн. евро от инвеститори, а по “Джеръми” се отпускаха останалите 21 млн. евро. За да
не се бави процесът, се взе решение да започне работа с по-малък капитал. Очаквам всеки
момент фондът да започне да работи.
При смесения фонд, т.нар. мецанин, фонд мениджърът е финализирал преговорите с
инвеститорите, но има въпроси, които подлежат на обсъждане. Този фонд е с капитал от 60 млн.
евро, като половината от средствата идват от “Джеръми”, а останалите са от инвеститори. В
близките дни ще стане ясно дали този фонд ще се случи.
Безспорно фондовете за предприемачи (seed fund) имат успех. Единият от тях с бюджет от 9
млн. евро се управлява от Eleven, а другият с бюджет от 12 млн. евро - от LAUNCHub. Към края
на април те са инвестирали общо над 3 млн. евро в 36 стартиращи високо технологични
компании. Около тях се завъртя много енергия и България все повече се позиционира като
регионален хъб, където се случват и финансират иновативни проекти.
Идеята беше след като се види кои са устойчивите проекти от акселераторите, новите компании
да получат финансиране от другите фондове по “Джеръми” и да захранят бъдещия “София тех
парк”. Виждат ли се вече такива проекти?
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Това е отворено като възможност. Двата фонда на няколко пъти направиха представяне на
компаниите, на които присъстваха всички инвеститори в страната, включително и фондове за
рисков капитал. Очакваме интересно развитие и последващи инвестиции за някои от тях.
Какъв е интересът към банковите инструменти по “Джеръми”?
Малките и средните предприятия проявяват голям интерес към двата банкови инструмента.
Гаранционният фонд, който стартира първи с капитал от 300 млн. евро, вече е отпуснал кредити
на над 2600 малки и средни компании на обща стойност около 310 млн. лв., което означава, че
половината от ресурса е изразходван. Средно месечно се отпускат над 200 нови кредита за
около 40 млн. лв., по данни на банките.
Вторият продукт, който е за нисколихвени кредити, стартира в началото на годината със силна
информационна кампания и се радва на огромен интерес. Той е с бюджет от 360 млн. евро,
половината по “Джеръми”, останалата част идва от банките. До момента са отпуснати над 100
заема за около 20 млн. лв., при средна лихва около 4%.
Схемата с участието на българските фирми по панаири, която се изпълнява от агенцията за
малките и средните предприятия попадна в същото положение като това на фирмите – липса на
оборотни средства и невъзможност за изпълнение. За да не се загубят парите, сега за една
година трябва да усвои толкова средства, колкото за три години преди това. Как ще се случи
това чудо?
Всички институционални бенефициенти по тази ос на програмата имат същите проблеми с
намирането на оборотни пари, както и фирмите. Като бюджетни организации, те също са
засегнати от кризата. За да приключим проекта успешно, удължихме срока за изпълнение с една
година. Другото, което ще направим, е увеличаването на аванса от 20 на 65%, както при
фирмите. Освен това агенцията фокусира усилията си върху по-малко на брой изложения, но с
по-силни щандове и повече участници.
Ако гледаме по ИСУН, “Конкурентоспособност” е отличник по усвояване на европейските
средства с над 46% разплатени пари спрямо останалите шест оперативни програми, където
средно усвояването е 38%. Колко от тези средства обаче реално са стигнали до бизнеса, защото
основната причина за отличния резултат се дължи на фондовете по “Джеръми”?
Не знам защо се смята, че парите по “Джеръми” не са стигнали до бизнеса. Нещата се променят
от началото на годината и от ресурса от 350 млн. евро може да се каже, че една пета вече е
стигнала при малките и средните предприятия. .Парите по първите две оси на програмата,
които реално са изплатени към бизнеса, са също малко над една пета от общия бюджет на тези
две оси.
По правилото n+2 очертава ли се загуба на средства в края на годината?
За да се предотврати загубата на средства, в края на годината, трябва да имаме одобрени от
Европейската комисия 520 млн. евро с натрупване. До момента са сертифицирани 407 млн. евро,
което означава, че ни остава да разплатим и сертифицираме още 113 млн. евро. Проблемът е,
че няма достатъчно искания за плащания от фирмите. За да намалим риска от загуба на
средства, предприехме стъпката с вдигането на авансите от 20 на 65%. Това със сигурност ще
помогне на бенефициентите, но не можем да кажем, че ще разплатим всички средства. Под
въпрос остават около 10-15 млн. евро.
Новата оперативна програма не закъсня ли със старта?
Новата оперативна програма “Конкурентоспособност и иновации” закъснява и затова се
опитахме да ускорим подготовката й. На 26 април беше първата междуведомствена работна
среща по програмата, като до края на седмицата ще обобщим постъпилите предложения по нея
и ще подготвим следващата чернова, която ще бъде представена.
Новата оперативна програма има ясни приоритети във връзка със стратегията за интелигентна
специализация. Идеята не е да се разпилява ресурс, а да се съсредоточим върху три важни
неща, с които да обърнем колелото на икономиката, а не да покриваме дупки навсякъде. Целта е
да се използват европейските средства не като последен източник за финансиране, а като
средства, които могат да мобилизират още повече частен ресурс, чрез който да се осигури
растеж на икономиката.
Предвиждаме намаляване на броя на приоритетните оси до три. Едната е иновации и
технологично развитие. Втората - конкурентоспособност и продуктивност, където ще бъдат
технологичната модернизация и енергийна ефективност. Третата ще са финансовите
инструменти, които да обслужват първите два приоритета. Не се предвижда отделна ос за
институционални бенефициенти, както е сега; техните проекти трябва изрично да са свързани с
подкрепата за бизнеса по някоя от осите..
Целта е максимално опростяване на процедурите, като изместваме фокуса от формата върху
потенциала нещата да се случват и да има резултати.
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Мандатът ви изтече, идва ново правителство, ще останете ли в министерството? Една от
причините да не върви тази програма са и честите смени на ръководството на програмата.
Екипът в министерството е амбициозен и работи добре. Смяната в политическото ръководство
не бива да попречи да се довършат важните неща – както по настоящата, така и по подготовката
на следващата оперативна програма. Това е и фокусът ни в момента – да не допуснем
забавяне, докато се избере новият кабинет и новото ръководство влезе в министерството.
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Заглавие: Инфо дни за енергийна ефективност - къде?
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика“ 2007-2013 ще представи промените в условията за кандидатстване за безвъзмездна
финансова помощ по програма „Енергийна ефективност и зелена икономика”. Новите моменти
ще бъдат разяснени от експерти на Главна дирекция „Европейски фондове за
конкурентоспособност“ към Министерство на икономиката, енергетиката и туризма по време на
информационни дни в градовете Враца, Велико Търново, Русе, Варна, Пловдив, Бургас и София.
Промените в условията по процедурата за енергийна ефективност и зелена икономика са
свързани с въвеждането на по-облекчени условия относно избора на изпълнител съгласно
Постановление на Министерски съвет 69/2013, и признаване за допустими на дейности и разходи
за спомагателни материали и оборудване, необходими за окомплектоването като работеща
система на технологиите от списъка на допустимите материали и оборудване.
Програма „Енергийна ефективност и зелена икономика” е съвместна инициатива на
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за
възстановяване и развитие. Тя насърчава устойчиви енергийни решения за малките и средните
предприятия. Програмата дава възможност за реализиране на инвестиции в енергоспестяващи
технологии и технологии от ВЕИ, технологии за намаляване на енергоемкостта на
производството и неблагоприятното екологично въздействие, както и мерки за усъвършенстване
на процесите в предприятията, свързани с енергийния мениджмънт.
Информационните дни ще се проведат по следния график:
• Враца – 20.05.2013 г.
• Велико Търново – 21.05.2013 г.
• Русе – 22.05.2013 г.
• Варна – 23.05.2013 г.
• Пловдив – 28.05.2013 г.
• Бургас – 29.05.2013 г.
• София – 31.05.2013 г.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Агенция ПРИМА и при никакви обстоятелства не може да
се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.
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новата процедура „Внедряване на иновации в предприятията“, която обяви Управляващият орган
на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“
(ОПРКБИ). Основната цел на процедурата е да се повиши ефективността и
конкурентоспособността на българските предприятия чрез предоставяне на подкрепа за
внедряване на иновативни продукти (стоки или услуги) и процеси с потенциал за успешна
пазарна реализация.
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Заглавие: Над 12 милиона лева договорени от бизнеса в област Видин
Подзаглавие:
Автор:
Текст: 88 012 350 лева са предвидени за микро, малките, средни и големи предприятия по
новата процедура „Внедряване на иновации в предприятията“, която обяви Управляващият орган
на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика“ (ОПРКБИ). Основната цел на процедурата е да се повиши ефективността и
конкурентоспособността на българските предприятия чрез предоставяне на подкрепа за
внедряване на иновативни продукти (стоки или услуги) и процеси с потенциал за успешна
пазарна реализация.
Предоставяната безвъзмездна финансова помощ трябва да отговаря на условията за държавни
помощи: 1.) Регионална инвестиционна помощ - режим „групово освобождаване“, приложим за
Елемент „Инвестиции“ и 2.) Режим „de minimis“ (минимална помощ)), приложим за Елемент
„Инвестиции“ и Елемент „Услуги“.
Подкрепата по елемент „Инвестиции“ цели да стимулира предприятията да инвестират в
създаването и развитието на необходимия капацитет за внедряване на иновативни продукти
(стоки или услуги) и/или процеси (придобиване на ново оборудване; придобиване/разработване
на специализиран софтуер; придобиване на права на интелектуална собственост върху
иновациите). Помощта по елемент „Услуги“ цели да предостави на предприятията достъп до
професионални съвети, консултации и други услуги, пряко свързани с внедряването на
иновативни продукти (стоки или услуги) и/или процеси.
Кандидатите за безвъзмездна финансова помощ по процедурата могат да представят проектни
предложения на стойност между 100 000 лв. и 3 000 000 лв., включващи комбинация от двата
елемента, като елемент „Инвестиции“ е задължителен. Включването само на дейности по
елемент „Услуги“ е недопустимо. Крайният срок за подаване на проектни предложения е
10.07.2013 г., срокът за изпълнение на проектите - 18 месеца.
С оглед стимулиране на проектната активност по ОПРКБИ екипът на Областен информационен
център-Видин (ОИЦ-Видин) започва активното популяризиране на процедура „Внедряване на
иновации в предприятията“. Съгласно ИСУН от началото на програмния период (01.01.2007 г.) до
01.05.2013 г. по ОПРКБИ в област Видин са сключени 9 договора между Управляващия орган на
програмата и бизнеса на обща стойност 12 364 032 лв., като безвъзмездната финансова помощ
по контрактите възлиза на 7 193 813 лв.
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Резюме: 88 012 350 лева са предвидени за микро, малките, средни и големи предприятия по
новата процедура „Внедряване на иновации в предприятията", която обяви Управляващият орган
на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
(ОПРКБИ).
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Заглавие: Над 12 милиона лева договорени от бизнеса в област Видин
Подзаглавие:
Автор:
Текст: 88 012 350 лева са предвидени за микро, малките, средни и големи предприятия по
новата процедура „Внедряване на иновации в предприятията", която обяви Управляващият орган
на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика" (ОПРКБИ). Основната цел на процедурата е да се повиши ефективността и
конкурентоспособността на българските предприятия чрез предоставяне на подкрепа за
внедряване на иновативни продукти (стоки или услуги) и процеси с потенциал за успешна
пазарна реализация.
Предоставяната безвъзмездна финансова помощ трябва да отговаря на условията за държавни
помощи: 1.) Регионална инвестиционна помощ - режим „групово освобождаване", приложим за
Елемент „Инвестиции" и 2.) Режим „de minimis" (минимална помощ)), приложим за Елемент
„Инвестиции" и Елемент „Услуги".
Подкрепата по елемент „Инвестиции" цели да стимулира предприятията да инвестират в
създаването и развитието на необходимия капацитет за внедряване на иновативни продукти
(стоки или услуги) и/или процеси (придобиване на ново оборудване; придобиване/разработване
на специализиран софтуер; придобиване на права на интелектуална собственост върху
иновациите). Помощта по елемент „Услуги" цели да предостави на предприятията достъп до
професионални съвети, консултации и други услуги, пряко свързани с внедряването на
иновативни продукти (стоки или услуги) и/или процеси.
Кандидатите за безвъзмездна финансова помощ по процедурата могат да представят проектни
предложения на стойност между 100 000 лв. и 3 000 000 лв., включващи комбинация от двата
елемента, като елемент „Инвестиции" е задължителен. Включването само на дейности по
елемент „Услуги" е недопустимо. Крайният срок за подаване на проектни предложения е
10.07.2013 г., срокът за изпълнение на проектите - 18 месеца.
С оглед стимулиране на проектната активност по ОПРКБИ екипът на Областен информационен
център-Видин (ОИЦ-Видин) започва активното популяризиране на процедура „Внедряване на
иновации в предприятията". Съгласно ИСУН от началото на програмния период (01.01.2007 г.) до
01.05.2013 г. по ОПРКБИ в област Видин са сключени 9 договора между Управляващия орган на
програмата и бизнеса на обща стойност 12 364 032 лв., като безвъзмездната финансова помощ
по контрактите възлиза на 7 193 813 лв.
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Резюме: 88 012 350 лева са предвидени за микро, малките, средни и големи предприятия по
новата процедура „Внедряване на иновации в предприятията“, която обяви Управляващият орган
на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“
(ОПРКБИ). Основната цел на процедурата е да се повиши ефективността и
конкурентоспособността на българските предприятия чрез предоставяне на подкрепа за
внедряване на иновативни продукти (стоки или услуги) и процеси с потенциал за успешна
пазарна реализация.
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Заглавие: 88 милиона лева за внедряване на иновации в предприятията
Подзаглавие:
Автор:
Текст: 88 012 350 лева са предвидени за микро, малките, средни и големи предприятия по
новата процедура „Внедряване на иновации в предприятията“, която обяви Управляващият орган
на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика“ (ОПРКБИ). Основната цел на процедурата е да се повиши ефективността и
конкурентоспособността на българските предприятия чрез предоставяне на подкрепа за
внедряване на иновативни продукти (стоки или услуги) и процеси с потенциал за успешна
пазарна реализация.
Предоставяната безвъзмездна финансова помощ трябва да отговаря на условията за държавни
помощи: 1.) Регионална инвестиционна помощ - режим „групово освобождаване", приложим за
Елемент „Инвестиции“ и 2.) Режим „de minimis" (минимална помощ)), приложим за Елемент
„Инвестиции“ и Елемент „Услуги".
Подкрепата по елемент „Инвестиции“ цели да стимулира предприятията да инвестират в
създаването и развитието на необходимия капацитет за внедряване на иновативни продукти
(стоки или услуги) и/или процеси (придобиване на ново оборудване; придобиване/разработване
на специализиран софтуер; придобиване на права на интелектуална собственост върху
иновациите). Помощта по елемент „Услуги“ цели да предостави на предприятията достъп до
професионални съвети, консултации и други услуги, пряко свързани с внедряването на
иновативни продукти (стоки или услуги) и/или процеси.
Кандидатите за безвъзмездна финансова помощ по процедурата могат да представят проектни
предложения на стойност между 100 000 лв. и 3 000 000 лв., включващи комбинация от двата
елемента, като елемент „Инвестиции” е задължителен. Включването само на дейности по
елемент „Услуги” е недопустимо. Крайният срок за подаване на проектни предложения е
10.07.2013 г., срокът за изпълнение на проектите – 18 месеца.
С оглед стимулиране на проектната активност по ОПРКБИ екипът на Областен информационен
център-Видин (ОИЦ-Видин) започва активното популяризиране на процедура „Внедряване на
иновации в предприятията“. Съгласно ИСУН от началото на програмния период (01.01.2007 г.) до
01.05.2013 г. по ОПРКБИ в област Видин са сключени 9 договора между Управляващия орган на
програмата и бизнеса на обща стойност 12 364 032 лв., като безвъзмездната финансова помощ
по контрактите възлиза на 7 193 813 лв.
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Резюме: 88 012 350 лева са предвидени за микро, малките, средни и големи предприятия по
новата процедура „Внедряване на иновации в предприятията", която обяви Управляващият орган
на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
(ОПРКБИ). Основната цел на процедурата е да се повиши ефективността и
конкурентоспособността на българските предприятия чрез предоставяне на подкрепа за
внедряване на иновативни продукти (стоки или услуги) и процеси с потенциал за успешна
пазарна реализация.
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Заглавие: Над 12 милиона лева договорени от бизнеса в област Видин
Подзаглавие:
Автор:
Текст: 88 012 350 лева са предвидени за микро, малките, средни и големи предприятия по
новата процедура „Внедряване на иновации в предприятията", която обяви Управляващият орган
на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика" (ОПРКБИ). Основната цел на процедурата е да се повиши ефективността и
конкурентоспособността на българските предприятия чрез предоставяне на подкрепа за
внедряване на иновативни продукти (стоки или услуги) и процеси с потенциал за успешна
пазарна реализация.
Предоставяната безвъзмездна финансова помощ трябва да отговаря на условията за държавни
помощи: 1.) Регионална инвестиционна помощ - режим „групово освобождаване", приложим за
Елемент „Инвестиции" и 2.) Режим „de minimis" (минимална помощ)), приложим за Елемент
„Инвестиции" и Елемент „Услуги".
Подкрепата по елемент „Инвестиции" цели да стимулира предприятията да инвестират в
създаването и развитието на необходимия капацитет за внедряване на иновативни продукти
(стоки или услуги) и/или процеси (придобиване на ново оборудване; придобиване/разработване
на специализиран софтуер; придобиване на права на интелектуална собственост върху
иновациите). Помощта по елемент „Услуги" цели да предостави на предприятията достъп до
професионални съвети, консултации и други услуги, пряко свързани с внедряването на
иновативни продукти (стоки или услуги) и/или процеси.
Кандидатите за безвъзмездна финансова помощ по процедурата могат да представят проектни
предложения на стойност между 100 000 лв. и 3 000 000 лв., включващи комбинация от двата
елемента, като елемент „Инвестиции" е задължителен. Включването само на дейности по
елемент „Услуги" е недопустимо. Крайният срок за подаване на проектни предложения е
10.07.2013 г., срокът за изпълнение на проектите - 18 месеца.
С оглед стимулиране на проектната активност по ОПРКБИ екипът на Областен информационен
център-Видин (ОИЦ-Видин) започва активното популяризиране на процедура „Внедряване на
иновации в предприятията". Съгласно ИСУН от началото на програмния период (01.01.2007 г.) до
01.05.2013 г. по ОПРКБИ в област Видин са сключени 9 договора между Управляващия орган на
програмата и бизнеса на обща стойност 12 364 032 лв., като безвъзмездната финансова помощ
по контрактите възлиза на 7 193 813 лв.

18

Дата: 14.05.2013
Източник: www.computerworld.bg
Връзка:
http://www.computerworld.bg/43586__nacionalna_kardiologichna_bolnica_veche_razchita_na_integraci
ya_mezhdu_pacs_i_bis
Брой думи: 929

Заглавие: Национална кардиологична болница вече разчита на интеграция между PACS и
БИС
Подзаглавие:
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Текст: Проектът за внедряването на PACS и интеграцията й с БИС в НКБ е на стойност 422
842,28 лв., като 75% от сумата е осигурена по ОПРКБИ
От 27 март тази година Национална кардиологична болница (НКБ) използва система за
архивиране на изображения и комуникация (PACS), която работи в интеграция със
съществуващата там от над 10 г. болнична информационна система (БИС). Така здравното
заведение както дигитализира някои важни процеси, така и избягва порочната практика на
въвеждане на една и съща пациентска информация два пъти в две различни системи и на
назначаване на ненужни повторни изследвания. Проф. Владимир Пилософ, изпълнителен
директор на НКБ, представи проекта по интеграцията по време на конференцията
„Интегрираните решения в лечебните заведения – ключ към качествени медицински грижи за
пациента“, която бе организирана на 9 май в София от Kontrax (Контракс), Siemens (Сименс) и
Microsoft (Майкрософт).
Проектът за внедряването на PACS и интеграцията й с БИС в Национална кардиологична
болница е на стойност 422 842,28 лв., като 75% от сумата е осигурена по Оперативна програма
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ (ОПРКБИ).
„Твърди се, че внедряването на ИТ в болниците изисква огромни ресурси, но зависи от гледната
точка. Анализът на нашата болница показа, че под 1% от общите ни годишни разходи е за ИТ,
докато по европейските стандарти трябва да е поне около 4%, а по американските – 8%. Този
факт показва колко сме назад и е очевидно, че трябват повече усилия в тази насока“, заяви
проф. Пилософ, като добави, че понастоящем с еврофинансиране могат да бъдат обезпечени до
80% от разходите за ИТ проекти в здравни заведения и е добре секторът да се възползва от тази
възможност.
При проекта е внедрена PACS,
подпомагаща диагностичната и терапевтична дейност на НКБ. Тя е интегрирана с БИС по
международния стандарт Health Level 7 за обмен на данни между здравни ИТ системи.
Внедряването и интеграцията са извършени дистанционно от екип на Siemens в Австрия заедно
с експертите на сектор „Здравеопазване“ на фирмата в България, какато и с помощта на Gama
Sofia (Гама София) – производителят на болничната информационна система на НКБ, който е
част от Kontrax.
„За да може да се приложи PACS, трябва да има някои предпоставки, една от които е наличието
на болнична информационна система. Не че PACS не може да се приложи отделно, но е добре,
когато се интегрира с БИС. Нашата болнична информационна система е с 320 работни места, и
600 потребители, т. е. 600 души имат пароли за работа в системата при общо 800 служители.
Това са лекарският състав и специалистите по здравни грижи“, обясни проф. Пилософ.
Също така в рамките на проекта в НКБ е изградена бърза 1 Gbps мрежа за PACS и графичните
работни станции, като система за архивиране на изображения и комуникация е свързана със
скенер, рентгенови апарати, три ангиографа и „доста голямо количество“ ултразвукова техника,
сподели професорът.
По време на изпълнението в болницата са се натъкнали на непредвидена трудност – не всички
апарати са били в готовност директно да бъдат свързани с PACS при интеграцията с БИС. „При
някои от тях това беше възможно чрез рентгенов дигитализатор, а при други беше необходимо
закупуването на допълнителен хардуер и софтуер, което не беше предвидено. Имаше и такива,
при които или нямаше технологична възможност за свързване, или усилието да се постигне
свързаност нямаше да е рентабилно“, сподели проф. Пилософ, подчертавайки, че при подобни
проекти е необходим доста внимателен предварителен анализ.
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Друг ключов момент е обучението на персонала за боравене с новите технологии. „Обучението е
абсолютно задължителен елемент при внедряването на каквато и да е технология. То трябва да
бъде целенасочено и да се проведе непосредствено преди внедряването и успоредно с
внедряването на системата, защото иначе създава негативни настроения сред персонала“, каза
професорът.
Що се отнася до интеграцията между PACS и БИС,
лекарите работят с болничната информационна система и чрез нея правят заявки към системата
за архивиране на изображения и комуникация за дадено изследване. Следва изпълнение на
изследването и разчитане и записване на резултата и връщане на информацията към БИС. Този
процес е автоматизиран, което е много важно, защото така се избягва повторно въвеждане на
данни. „Ако я нямаше тази интеграция и работехме с две паралелни системи, щеше да трябва
още веднъж да се вкарват данните на пациентите, което създава условия за неизбежни грешки“,
подчерта проф. Пилософ.
Друг важен плюс на интеграцията е ускоряването на процеса на обмен на информацията между
болничните звена. „В момента, в който рентгенологът разчете дадено изследване, до него
моментално получава достъп съответното заинтересовано звено“, каза професорът.
Важно е и че данните се запазват в цифров вид, че изображенията и техните разчитания се
съхраняват заедно и че времето за съхранение на образите е неограничено и зависи само от
обема на паметта за архивиране.
Друго предимство е, че всички данни от образните изследвания се записват в електронните
досиета на пациентите (ЕДП), като в БИС има указател за локализиране на информацията за
пациентите в дисковия масив на PACS.
„Надяваме се, че с помощта на двете интегрирани системи ще обслужваме пациентите по-бързо
и по-качествено – заяви проф. Пилософ. – Имаме едно наистина надеждно съхранение на
изображенията и възможност бързо да правим сравнения между различни изследвания на един
и същи пациент, правени по различно време, което от своя страна ще елиминира правенето на
ненужни повторни изследвания. Също така вече можем да предоставяме дигитализирана
информация на пациента, на личния му лекар или на друго лечебно заведение.“
В заключение проф. Пилософ обърна внимание и на две актуални предизвикателства пред
технологичното развитие на здравеопазването у нас. Необходимо е локално и между всички
субекти в системата на здравеопазването да се работи по задълбочаването и разширяването на
интеграционните процеси на използваните програмни продукти. Също така има нужда от онлайн
достъп до ЕДП.
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Заглавие: Нова схема подкрепя иновациите
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Осем месеца преди края на сегашния седемгодишен програмен период предприятията в
България имат възможност да получат малко над 88 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ от
Европа. Това е сумата, предвидена по схемата "Внедряване на иновации в предприятията",
която беше открита миналата седмица. Освен значителния размер на грантовите средства важно
предимство е, че това е една от малкото схеми, по които могат да кандидатстват и големи
компании. Традиционно процедурите по оперативна програма "Конкурентоспособност" са
насочени към малките и средните предприятия. В същото време немалко компании в страната се
водят големи заради броя на персонала си, въпреки че оборотите им са като на средни фирми.
Затова очакванията са тази възможност да привлече сериозен интерес.
Друг съществен момент е фокусът на схемата. Именно в сферата на иновациите България е на
дъното в Европа според скорошно проучване на Европейската комисия. Едно от интересните
заключения на Брюксел е, че в най-успешните държави в иновациите, като Швеция например,
има силна връзка между бизнеса и образованието. Това вероятно е сред причините за слабите
резултати на България. Свиването на инвестициите по време на кризата пък допълнително
ограничи проучванията и разработките.
Със собствени и чужди патенти
Новата схема, за която предложения се приемат до 10 юли, допуска широк кръг от проекти, като
условието е продуктът да е нов за предприятието или съществено да подобрява съществуващ
такъв. Компаниите могат да кандидатстват за оборудване и софтуер, които да им помогнат да
внедрят иновацията, както и за закупуване на лиценз за патент, въпреки че собствените
разработки дават предимство. Това е нов елемент, който фирмите определят като положителен,
тъй като малко от тях разполагат със собствени патенти. "Управляващият орган направи нещо
наистина разумно - това, че можеш да си купиш лиценз за иновация", коментира изпълнителният
директор на биотехнологичната компания "Провити" Момчил Василев. Един от неуточнените
моменти е, че за да може да се класира с проект, фирмата трябва да има закупен лиценз, а в
същото време схемата предвижда финансиране за придобиване на интелектуална собственост.
Според Василев обаче схемата е интересна като тема и затова компанията му най-вероятно ще
кандидатства. Макар и млада фирма, "Провити" има история в изследванията и иновациите,
както и в кандидатстването за европейско финансиране. Неин проект беше едно от отхвърлените
предложения за финансиране в белязаната от скандали шеста сесия на Националния
иновационен фонд. Чрез сегашната схема компанията има възможност отново да се опита да
получи финансова помощ за идеята си. Проектът предвижда разработката на нови
функционални хранителни продукти на базата на отпадъчни продукти от производството
(суроватка), като така съчетава иновация и екология. Фирмата има и друг проект в разработка с
Института по криобиология, който също може да бъде предложен за финансиране. "Като
стартираща компания, която се занимава с иновации, нямаме друг избор, освен да ползваме
такива схеми", каза Василев.
И големите искат да са конкурентни
Машиностроителните предприятия също намират "Внедряване на иновации в предприятията" за
особено подходяща за тях и ще разчитат на нея. "Схемата представлява интерес за нашите
членове, защото това е една от малкото схеми, които са насочени и към големи предприятия",
каза председателят на браншовата камара Илия Келешев. По думите му няколко предприятия
вече разглеждат критериите и подготвят документи за кандидатстване. "Това са големи компании
като "Капрони" и "М+С хидравлик", които имат около 1000 души персонал", уточни Келешев.
Според него е много важно да има финансиране за големите фирми, защото много от тях се
водят големи, тъй като имат над 250 служители и работници, но приходите им са като на средни
и дори на малки предприятия. "Финансовата помощ ще им помогне да оптимизират разходите си
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Резюме: Осем месеца преди края на сегашния седемгодишен програмен период предприятията
в България имат възможност да получат малко над 88 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ
от Европа.
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и да увеличат оборотите си, затова има логика да се насочват средства и към тях", посочи
Келешев.
В тази връзка от камарата са предложили на Министерството на икономиката, енергетиката и
туризма да поиска от Брюксел през следващия програмен период 2014-2020 г. да се финансират
и големи и т.нар. междинни предприятия. Това са фирми, които имат над 250 души персонал, но
до 50 млн. евро оборот и 41 млн. евро активи. Оперативна програма "Конкурентоспособност",
към която от догодина ще бъдат добавени и иновациите, е насочена главно към малките и
средните предприятия. "За да могат и по-големите компании да станат конкурентоспособни
обаче, е важно схемите да са отворени и за тях", категоричен е Келешев. Според него, ако
идеята бъде приета от Европейската комисия, това ще бъде глътка въздух не само за
машиностроителните предприятия, но и за редица други фирми.
Още 223 хил. лв. за два зелени проекта
Два нови проекта са одобрени за финансиране по схемата "Енергийна ефективност и зелена
икономика". Предложенията на "Дъга - ЦА" и "АДД - България" са на обща стойност 445.6 хил.
лв., от които като безвъзмездна помощ ще бъдат предоставени 222.8 хил. лв., стана ясно от
съобщение на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, което е управляващ
орган по оперативна програма "Конкурентоспособност". Досега са подписани общо шест
договора за 2.2 млн. лв., от които 1.1 млн. лв. е безвъзмездната помощ. Схемата е насочена към
микро-, малки и средни предприятия и е на обща стойност 150 млн. евро. Тя беше открита през
юни миналата година, но наскоро условията бяха ревизирани, за да облекчат фирмите при
кандидатстването. От 20 до 31 май министерството организира разяснителна кампания в седем
града в страната, където ще бъдат представени промените и процедурата.
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Резюме: По-големи авансови плащания ще получават фирмите, които изпълняват проекти по
оперативната програма “Конкурентоспособност”. Парите, които се дават в началото на
изпълнението, ще станат 65% от общата сума, отпускана от еврофондовете. В момента авансово
се плащат само 20 на сто. Увеличението ще важи за новите проекти.
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Заглавие: Бизнесът ще взима в аванс 65% от европарите
Подзаглавие:
Автор:
Текст: По-големи авансови плащания ще получават фирмите, които изпълняват проекти по
оперативната програма “Конкурентоспособност”. Парите, които се дават в началото на
изпълнението, ще станат 65% от общата сума, отпускана от еврофондовете. В момента авансово
се плащат само 20 на сто. Увеличението ще важи за новите проекти.
За промяната на първоначалните плащания, която е в полза на фирмите, съобщи зам.министърът на икономиката Ирена Младенова в интервю за “Медиапул”. От икономическото
ведомство потвърдиха информацията и допълниха, че решението предстои да се гласува от
служебното правителство. В интервю за “Труд” още преди месец Младенова съобщи, че ще има
такава промяна, но тогава още не беше ясно какъв ще е новият процент.
Целта на промяната е да се ускори усвояването на парите за бизнеса и да се намали
максимално възможността да бъдат загубени евросредства в края на годината.
По оценка на икономическото министерство рискови са между 70 млн. и 100 млн. лв. по
програмата, която е с общ бюджет 2,3 млрд. лв. Опасността част от средствата да бъдат
отписани се дължи на бавното им усвояване.
По-големите авансови плащания означават европари реабно да се получават още преди да е
направено каквото и да било по проекта. В момента по-голямата част от сумата се плаща, когато
той вече е приключил.
Според европравилата до края на годината България трябва да плати и да поиска от Брюксел да
възстанови поне 245,72 млн. лв. по програмата за бизнеса, за да не загуби нито лев. Доста
фирми обаче се отказват от европарите, след като вече са били одобрени. Сред основните
причини е липсата на достатъчно собствени средства за започването на проекта, както и за
дофинансирането му. Компаниите се отказват и заради бюрокрацията по програмата.
Освен за бизнеса, ще бъдат увеличени и авансовите плащания по проектите на Българската
агенция за инвестиции и на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни
предприятия. По същия механизъм - чрез увеличаване на авансовите плащания, в края на 2012
г. бяха спасени 200 млн. лв. по Програмата за развитие на селските райони.
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Заглавие: Инфо дни за енергийна ефективност - къде?
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика“ 2007-2013 ще представи промените в условията за кандидатстване за безвъзмездна
финансова помощ по програма „Енергийна ефективност и зелена икономика”. Новите моменти
ще бъдат разяснени от експерти на Главна дирекция „Европейски фондове за
конкурентоспособност“ към Министерство на икономиката, енергетиката и туризма по време на
информационни дни в градовете Враца, Велико Търново, Русе, Варна, Пловдив, Бургас и София.
Промените в условията по процедурата за енергийна ефективност и зелена икономика са
свързани с въвеждането на по-облекчени условия относно избора на изпълнител съгласно
Постановление на Министерски съвет 69/2013, и признаване за допустими на дейности и разходи
за спомагателни материали и оборудване, необходими за окомплектоването като работеща
система на технологиите от списъка на допустимите материали и оборудване.
Програма „Енергийна ефективност и зелена икономика” е съвместна инициатива на
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за
възстановяване и развитие. Тя насърчава устойчиви енергийни решения за малките и средните
предприятия. Програмата дава възможност за реализиране на инвестиции в енергоспестяващи
технологии и технологии от ВЕИ, технологии за намаляване на енергоемкостта на
производството и неблагоприятното екологично въздействие, както и мерки за усъвършенстване
на процесите в предприятията, свързани с енергийния мениджмънт.
Информационните дни ще се проведат по следния график:
• Враца – 20.05.2013 г.
• Велико Търново – 21.05.2013 г.
• Русе – 22.05.2013 г.
• Варна – 23.05.2013 г.
• Пловдив – 28.05.2013 г.
• Бургас – 29.05.2013 г.
• София – 31.05.2013 г.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Агенция ПРИМА и при никакви обстоятелства не може да
се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.
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Резюме: Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“
2007-2013 ще представи промените в условията за кандидатстване за безвъзмездна финансова
помощ по програма „Енергийна ефективност и зелена икономика”. Новите моменти ще бъдат
разяснени от експерти на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма по време на информационни дни в
градовете Враца, Велико Търново, Русе, Варна, Пловдив, Бургас и София.
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Резюме: Внедрява SAP ERP платформа за управление на процесите
Atos България ще модернизира производствените процеси в европейския производител на
електрически бойлери и отоплителни уреди за бита Теси, съобщават от там. Компанията ще
внедри SAP ERP платформа за управление на процесите с цел оптимизиране на
производствените и финансово-оперативни процеси на производителия.
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Заглавие: Atos България ще модернизира производствените процеси в Теси
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Внедрява SAP ERP платформа за управление на процесите
Atos България ще модернизира производствените процеси в европейския производител на
електрически бойлери и отоплителни уреди за бита Теси, съобщават от там. Компанията ще
внедри SAP ERP платформа за управление на процесите с цел оптимизиране на
производствените и финансово-оперативни процеси на производителия.
Осем месеца ще отнеме имплементацията на модулите „Финанси и счетоводство”, „Управленски
и финансови анализи и отчети (Контролинг)”, „Управление на материалните запаси”, „Продажби и
дистрибуция”, „Управление на складовите дейности”, „Планиране и отчитане на производството”
и „Закупуване”.
„През последната година бизнесът ни нарасна значително. Въвеждането на новата платформа
ще ни позволи да оптимизираме бизнес процесите в компанията, да станем поконкурентоспособни на европейските пазари, но и да предоставяме все по-качествени продукти
на българския потребител. Избрахме Atos България заради опита на неговия екип в успешното
реализиране на значими проекти по внедряване на SAP платформи в много големи български
компании”, коментира Десислава Дишлева, финансов мениджър на Теси.
Като резултат от проекта ръководството на Теси очаква новата платформа за управление да
подобри ефективността на бизнес процесите в Теси.
„Все повече български компании инвестират в технологични решения за интелигентно
управление на бизнеса, които им дават възможност да реализират по-добре своите продукти и
услуги. Радваме се да предложим на Теси нашия опит в интегрирането на
SAP платформи и по този начин да работим за модернизацията на едно от най-динамично
развиващите се български предприятия”, отбелязва Веска Давидова, управител на Atos
България.
Проектът е финансиран по Оперативна програма «Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика» (ОПКРБИ) и е на стойност над 600 000 лева.
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Дата: 14.05.2013
Източник: www.facebook.com
Връзка: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004107701431
Брой думи: 256
Резюме: ОП „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ ПРЕДСТАВЯ ПРОМЕНИТЕ
„ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА”
Информационните дни ще се проведат в периода 20 - 31 май в 7 града

В

ПРОГРАМА

Медиен мониторинг | 5/15/2013

Заглавие: Областен Информационен Център-Смолян сподели връзка.
Подзаглавие:
Автор:
Текст: преди 7 часа
ОП „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ ПРЕДСТАВЯ ПРОМЕНИТЕ В ПРОГРАМА „ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ И ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА”
Информационните дни ще се проведат в периода 20 - 31 май в 7 града
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
2007-2013 ще представи промените в условията за кандидатстване за безвъзмездна финансова
помощ по програма „Енергийна ефективност и зелена икономика". Новите моменти ще бъдат
разяснени от експерти на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" към
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма по време на информационни дни в
градовете Враца, Велико Търново, Русе, Варна, Пловдив, Бургас и София.
Промените в условията по процедурата за енергийна ефективност и зелена икономика са
свързани с въвеждането на по-облекчени условия относно избора на изпълнител съгласно
Постановление на Министерски съвет 69/2013, и признаване за допустими на дейности и разходи
за спомагателни материали и оборудване, необходими за окомплектоването като работеща
система на технологиите от списъка на допустимите материали и оборудване.
Програма „Енергийна ефективност и зелена икономика" е съвместна инициатива на
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за
възстановяване и развитие. Тя насърчава устойчиви енергийни решения за малките и средните
предприятия. Програмата дава възможност за реализиране на инвестиции в енергоспестяващи
технологии и технологии от ВЕИ, технологии за намаляване на енергоемкостта на
производството и неблагоприятното екологично въздействие, както и мерки за усъвършенстване
на процесите в предприятията, свързани с енергийния мениджмънт.
Информационните дни ще се проведат по следния график:
Враца - 20.05.2013 г.
Велико Търново - 21.05.2013 г.
Русе - 22.05.2013 г.
Варна - 23.05.2013 г.
Пловдив - 28.05.2013 г.
Бургас - 29.05.2013 г.
София - 31.05.2013 г.
http://www.eufunds.bg/bg/pubs/4452
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Дата: 14.05.2013
Източник: www.facebook.com
Връзка: https://www.facebook.com/oic.vt
Брой думи: 52
Резюме: Стартира процедура за подбор на проекти: BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на
иновации в предприятията”. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 88 012 350
лева. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 10.07.2013 г.
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”

Медиен мониторинг | 5/15/2013

Заглавие: Областен информационен център - Велико Търново сподели връзка.
Подзаглавие:
Автор:
Текст: преди 5 часа
Стартира процедура за подбор на проекти: BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в
предприятията”. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 88 012 350 лева.
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 10.07.2013 г.
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”
www.opcompetitiveness.bg
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на
Оперативна
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Дата: 14.05.2013
Източник: www.facebook.com
Връзка: https://www.facebook.com/OblastenInformacionenCentrGrAmbol
Брой думи: 36
Резюме: ОП „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ ПРЕДСТАВЯ ПРОМЕНИТЕ
„ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА”
Информационните дни ще се проведат в периода 20 - 31 май в 7 града
Структурните фондове в България Единен информационен портал

В

ПРОГРАМА

Медиен мониторинг | 5/15/2013

Заглавие: Областен информационен център гр.Ямбол сподели връзка.
Подзаглавие:
Автор:
Текст: преди 8 часа
ОП „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ ПРЕДСТАВЯ ПРОМЕНИТЕ В ПРОГРАМА „ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ И ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА”
Информационните дни ще се проведат в периода 20 - 31 май в 7 града
Структурните фондове в България Единен информационен портал
www.eufunds.bg
Новини
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Дата: 14.05.2013
Източник: www.facebook.com
Връзка: https://www.facebook.com/groups/257231861054271/
Брой думи: 304

Заглавие: Областен информационен център - Варна
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Михаил Иванов: Процедура за подбор на проекти: „Внедряване на иновации в
предприятията”
Основната цел на настоящата процедура е да се повиши ефективността и
конкурентоспособността на българските предприятия чрез предоставяне на подкрепа за
внедряване на иновативни продукти (стоки или услуги) и процеси с потенциал за успешна
пазарна реализация.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват
на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по
процедурата е 88 012 350 лева.
Допустими по настоящата процедура са следните дейности:
По елемент „Инвестиции” допустими са следните дейности:
Придобиване на ново оборудване (ДМА), необходимо за внедряване на иновативен продукт
(стока или услуга) или процес.
Придобиване на комплектни възли, агрегати, детайли и материали, които се влагат при
създаване на части от или на цяла поточна линия за производство на иновативния
продукт/реализация на иновативния процес.
Придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите или на резултати от
НИРД, които са обект на внедряване по процедурата.
Придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на
иновативния продукт (стока или услуга) или процес.
По Елемент „Услуги” допустими са следните дейности:
Консултантски услуги от инженерно-технически характер, свързани с процеса на внедряване на
иновативния продукт (стока или услуга) или процес;
Консултантски услуги, свързани с провеждане на маркетингови проучвания, разработване на
бизнес и маркетингови анализи и стратегии за реализация на внедряваните в производство
иновативни продукти (стоки или услуги)/процеси;
Консултантски услуги за изготвяне на проектно предложение по настоящата процедура;
Визуализация на проекта;
Одит на проекта.
Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на
интернет адреса на оперативната програма: www.opcompetitiveness.bg, както и на Единния
информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и
Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.
Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 10.07.2013 г.
http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=45&id=120

Медиен мониторинг | 5/15/2013

Резюме: Михаил Иванов: Процедура за подбор на проекти: „Внедряване на иновации в
предприятията”
Основната цел на настоящата процедура е да се повиши ефективността и
конкурентоспособността на българските предприятия чрез предоставяне на подкрепа за
внедряване на иновативни продукти (стоки или услуги) и процеси с потенциал за успешна
пазарна реализация.
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Дата: 14.05.2013
Източник: www.facebook.com
Връзка: https://www.facebook.com/groups/257231861054271/
Брой думи: 249
Резюме: Михаил Ивано: ОП „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ ПРЕДСТАВЯ ПРОМЕНИТЕ В
ПРОГРАМА „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА”

Медиен мониторинг | 5/15/2013

Заглавие: Областен информационен център - Варна
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Михаил Ивано: ОП „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ ПРЕДСТАВЯ ПРОМЕНИТЕ В
ПРОГРАМА „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА”
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
2007-2013 ще представи промените в условията за кандидатстване за безвъзмездна финансова
помощ по програма „Енергийна ефективност и зелена икономика". Новите моменти ще бъдат
разяснени от експерти на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" към
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма по време на информационни дни в
градовете Враца, Велико Търново, Русе, Варна, Пловдив, Бургас и София.
Промените в условията по процедурата за енергийна ефективност и зелена икономика са
свързани с въвеждането на по-облекчени условия относно избора на изпълнител съгласно
Постановление на Министерски съвет 69/2013, и признаване за допустими на дейности и разходи
за спомагателни материали и оборудване, необходими за окомплектоването като работеща
система на технологиите от списъка на допустимите материали и оборудване.
Програма „Енергийна ефективност и зелена икономика" е съвместна инициатива на
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за
възстановяване и развитие. Тя насърчава устойчиви енергийни решения за малките и средните
предприятия. Програмата дава възможност за реализиране на инвестиции в енергоспестяващи
технологии и технологии от ВЕИ, технологии за намаляване на енергоемкостта на
производството и неблагоприятното екологично въздействие, както и мерки за усъвършенстване
на процесите в предприятията, свързани с енергийния мениджмънт.
Информационните дни ще се проведат по следния график:
•Враца - 20.05.2013 г.
•Велико Търново - 21.05.2013 г.
•Русе - 22.05.2013 г.
•Варна - 23.05.2013 г.
•Пловдив - 28.05.2013 г.
•Бургас - 29.05.2013 г.
•София - 31.05.2013 г.
http://www.eufunds.bg/bg/pubs/4452
Структурните фондове в България Единен информационен портал
www.eufunds.bg
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