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Медиен мониторинг – обобщение
17.5.2013 г.
Вид медия

Брой материали

Общо за електронните медии, от които:

0

телевизии

0

радиостанции

0
17

вестници, от които:

5

- национални

4

- регионални

1

периодични издания

0

интернет издания и блогове

12

Общо за деня

17
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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: 17.05.2013
Източник: в. Сега
Страница: 5
Брой думи: 114
Резюме: с променените условия за кандидатстване можете да се запознаете по време на
информационните дни във
• 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.
Подробности можете да намерите на www.opcompetitiveness.bg и на www.beeciff.org вход
свободен.
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Заглавие: ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА
Подзаглавие:
Автор:
Текст: с променените условия за кандидатстване можете да се запознаете по време на
информационните дни във
• 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.
Подробности можете да намерите на www.opcompetitiveness.bg и на www.beeciff.org вход
свободен.
Информационните дни се осъществяват по Проект BG161РО003-5.0.01 -0004: "Осигуряване на
публичност и прозрачност на дейностите по Оперативна програма "Развитие на
конкурентоспособността
на
българската
икономика"
2007-2013,
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.
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Дата: 17.05.2013
Източник: в. Телеграф
Страница: 26
Брой думи: 114
Резюме: С променените условия за кандидатстване можете да се запознаете по време на
информационните дни във
- 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.

на

на
на
по
на
от
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Заглавие: МИЕТ, ЕБВР и ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика" 2007-2013 представят програма: ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ЗЕЛЕНА
ИКОНОМИКА
Подзаглавие:
Автор:
Текст: С променените условия за кандидатстване можете да се запознаете по време
информационните дни във
- 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.
Подробности можете да намерите на www.opcompetitiveness.bg и на www. beeciff.org
Вход свободен.
Информационните дни се осъществяват по Проект BG161 РО003-5.0.01-0004. "Осигуряване
публичност и прозрачност на дейностите по Оперативна програма "Развитие
конкурентоспособността
на
българската
икономика"
2007-2013,
финансиран
приоритетна ос 5 "Техническа помощ" на Оперативна програма "Развитие
конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, съфинансирана
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
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Дата: 17.05.2013
Източник: в. Капитал Daily
Страница: 15
Брой думи: 609

Заглавие: Още 110 млн. евро ресурс за финансиране на малки и средни предприятия
Подзаглавие: Със средствата Уникредит Булбанк и "Уникредит лизинг" ще кредитират
инвестиционни проекти и оборотни нужди
Автор: Валентина ИЛИЕВА
Текст: Нови 110 млн. евро ресурс за финансиране на малки и средни предприятия в България
отпуска Европейската инвестиционна банка. Кредитната линия е за Уникредит Булбанк и
"Уникредит лизинг". С тях кредитната институция и лизинговата компания ще финансират
инвестиционни проекти и оборотни нужди на български фирми. Договорите за новите кредитни
линии бяха подписани официално на 16 май 2013 г. Заемите по тях ще се отпускат на по-ниски
от обичайните лихвени нива, посочиха от банката.
Лихви с над 0.5 пункта по-ниски
Уникредит Булбанк получава финансиране на стойност 60 млн. евро, а "Уникредит лизинг" - 50
млн. евро. Кредитите от банката ще се отпускат за срок от две до десет години. За по-големи
инфраструктурни проекти срокът на заемите е до 15 години. Според изис кванията на
кредитната линия финансираните проекти трябва да бъдат реализирани за период максимум
до три години, като за общини и публични предприятия този срок е пет години. Заемите ще се
отпускат при по-ниски лихвени проценти от стандартните - те ще бъдат с над 0.5 процентни
пункта по-ниски от нивата, които фирмите биха получили при обичайно финансиране, посочи
Румен Иванчев, главен изпълнителен директор на "Уникредит лизинг". "Цената на кредитите
вече не е толкова важна, защото тя е по-ниска от нивата преди кризата. Това, което ни липсва,
е предсказуема среда и предприемачески ентусиазъм", коментира Левон Хампарцумян, главен
изпълнителен директор на Уникредит Булбанк. "Надявам се в близките месеци да видим и от
двете", допълни той.
"Уникредит лизинг" ще използва кредитната линия от 50 млн. евро от ЕИБ за финансиране на
малки и средни предприятия с по-малко от 250 служители, както и предприятия с персонал до
3000 служители. Секторите, които ще се финансират със средствата по кредитната линия, са
енергетика, опазване на околната среда, инфраструктура, бизнес развитие, индустрия,
туризъм, услуги, промишленост и др. В изискванията за финансиране е заложено средствата,
предоставени от ЕИБ, да не могат да се използват за придобиване на определени леки
автомобили и луксозни активи като яхти и самолети.
Други възможности
Възможности за финансиране на малки и средни предприятия на този етап не липсват предвид
немалкото програми и кредитни линии при различните банки и високата ликвидност, с която са
пълни те и която се превръща по-скоро в скъпо удоволствие за тях. Това е така, тъй като
банките съхраняват пари, по които плащат лихви и които обаче не им носят особени доходи
предвид ниското кредитиране. Търсенето обаче остава все още скромно, като предпочитанията
са най-вече към схемите за субсидирано кредитиране - с гаранции, преференциални лихви, пониски такси и комисиони. Такива програми са например двете по инциативата JEREMIE на
Европейския инвестиционен фонд - гаранционната схема на стойност 78 млн. евро с общ обем
заеми, които могат да се отпуснат, до 400 млн. евро и тази с нисколихвените кредити (лихви
между 3% и 7%) с портфейл от 380 млн. евро. От началото на годината тръгна и гаранционната
схема по европроекти за земеделски производители с по-ниски от пазарните лихви и с
облекчени обезпечения към Националния гаранционен фонд на Българската банка за развитие.
Гаранциите са за 607 млн. лв., като очакванията са на тази база да се отпуснат заеми за поне
760 млн. лв. Това е само първият лот по схмета. В момента тече конкурс за избор на банки за
кредитиране по гаранциите от оставащите средства от 543.5 млн. лв. Преди това през пролетта
на миналата година банката за развитие отпусна кредитна линия за 100 млн. лв. на шест банки
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Резюме: Нови 110 млн. евро ресурс за финансиране на малки и средни предприятия в
България отпуска Европейската инвестиционна банка. Кредитната линия е за Уникредит
Булбанк и "Уникредит лизинг". С тях кредитната институция и лизинговата компания ще
финансират инвестиционни проекти и оборотни нужди на български фирми. Договорите за
новите кредитни линии бяха подписани официално на 16 май 2013 г. Заемите по тях ще се
отпускат на по-ниски от обичайните лихвени нива, посочиха от банката.
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за заеми на малкия и дребния бизнес. Лихвите по кредитите от тази линия са фиксирани
максимум до 7% за целия период на заема, а таксите и комисионите не са по-високи от 0.5%.
Отделно от тези програми банките самостоятелно договарят кредитни линии от международни
финансови институции в различни размери за финансиране основно на малкия и средния
бизнес.

9

Дата: 17.05.2013
Източник: в. Капитал Daily
Страница: 17
Брой думи: 719

Заглавие: Инвестиционно пренастройване
Подзаглавие: Част от парите по програмата JEREMIE се насочват от капиталови към дългови
схеми
Автор: Татяна ПУНЧЕВА-ВАСИЛЕВА
Текст: След период на изчакване може би най-успешно реализираната за момента инициатива
по оперативна програма "Конкурентоспособност" - JEREMIE, ще претърпи известно
пренастройване. То се изразява в това, че част от парите, предвидени за капиталовите схеми,
ще бъдат пренасочени към дълговите. Причината е в липсата на възможност да се затвори
единият от трите фонда за дялови инвестиции, които бяха планирани по JEREMIE.
Неуспешният опит...
Става въпрос за фонда "Растеж", който трябваше да е с общ капитал от 60 млн. евро.
Половината от парите бяха от JEREMIE, a останалата част трябваше да е частен капитал,
осигурен от избраните професионални фонд мениджъри в лицето на Axxess Capital. Фондът
планираше да инвестира между 2 и 5 млн. евро на сделка в разрастващ се местен бизнес.
Набирането на допълнителния капитал обаче беше в доста сложни за финансовия свят
времена, което реално затрудни и трите фонда по JEREMIE да си набавят частния ресурс.
Съответно след близо години и половина на опити фонд "Растеж" е бил отменен, а парите,
предназначени за него, пренасочени по други схеми от програмата. Както поясниха от
икономическото министерство, по-голяма част от освободените 30 млн. евро ще бъдат
пренасочени по дълговите инструменти по JEREMIE, и по-точно по схемата за кредитиране на
бизнеса на по-ниска цена.
...и другата алтернатива
Това означава, че за бизнеса ще има повече дългов ресурс. Схемата за поевтини кредити по
програмата работи активно от началото на годината. Ресурсът й доскоро бе в рамките на около
380 млн. евро, част от който осигурен от търговските банки, участващи в схемата. Те са пет Прокредитбанк, Societe Generale Експресбанк, Първа инвестиционна банка, Алианц банк и
Уникредит Булбанк, и благодарение на съфинансирането по JEREMIE те отпускат заеми за
малките и средните предприятия в страната при близо два пъти по-ниски лихви. Първите
кредити, отпуснати в началото на тази година, бяха на нива от около 4%. Допълнително по
JEREMIE отдавна действа и гаранционна схема отново през пет търговски банки. Тя обаче
също претърпя малък рестарт през миналата година. Схемата започна да действа реално през
есента на 2011 г., като гаранциите по нея бяха предназначени само за кредити за
инвестиционни проекти. След няколко месеца обаче стана ясно, че заради замразена
инвестиционна активност на бизнеса в страната средствата може и да останат
неоползотворени. Поради това от Европейския инвестиционен фонд преосмислиха стратегията
и разшириха гаранционната схема, като включиха и кредити за оборотни нужди.
Капиталовите схеми
Програма JEREMIE беше така структурирана, че да осигури на бизнеса както заемен, така и
капиталов ресурс. Общият й размер бе 200 млн. евро, от които 102 млн. евро бяха
разпределени към пет фонда за дялов капитал. Два от тях, специализирани във вложенията в
стартиращи компании на съвсем ранен етап, работят от пролетта на миналата година и вече са
инвестирали в близо три дузини тепърва развиващи се компании от България и региона. Това
са фондовете Eleven (12 млн. евро капитал) и LAUNCHub (9 млн. евро капитал), като целта им е
да инвестират в млади предприемачи, които искат да развиват бизнес идеи с потенциал. Част
от вложенията им са на съвсем начален етап и са в рамките на 25-30 млн. евро, а друга част са
за вече започнала дейността си млада компания. Общата инвестиция на проект не може да
надхвърля 200 хил. евро.
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Резюме: След период на изчакване може би най-успешно реализираната за момента
инициатива по оперативна програма "Конкурентоспособност" - JEREMIE, ще претърпи известно
пренастройване. То се изразява в това, че част от парите, предвидени за капиталовите схеми,
ще бъдат пренасочени към дълговите. Причината е в липсата на възможност да се затвори
единият от трите фонда за дялови инвестиции, които бяха планирани по JEREMIE.
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Останалите 81 млн. евро бяха предназначени за три по-големи фонда, чиито мениджъри бяха
избрани в средата на 2011 г. от Европейския инвестиционен фонд, който има мандат да
управлява JEREMIE в България. Част от тях бе "Растеж", но за разлика от него други два
фонда са на път да се реализират. Всеки момент трябва официално да затвори единият от тях
- фондът за рисков капитал NEVEQ, който се управлява от NEVEQ Capital Partners. Целият му
размер трябва да е 30 млн. евро, 70% от които се осигуряват по JEREMIE. Заради по -трудните
времена с набирането на частен ресурс обаче той първоначално ще заработи в по-малки
размери до 21 млн. евро и след това ще направи втори рунд на набиране на капитал до
първоначално планираните общо 30 млн. евро.
На път е да се реализира и мецанин фондът, който се управлява от австрийската компания
Mezzanine Management и българската Rosslyn Capital. Неговият капитал се очаква да е общо 60
млн. евро, половината от които са осигурени по JEREMIE. Вече има принципни споразумения с
бъдещите частни инвеститори във фонда и в момента се изглаждат техническите детайли по
финализирането му. Очаква се той да заработи до няколко месеца.
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Регионални печатни медии
Дата: 17.05.2013
Източник: в. Твоят ден, Видин, Враца и Монтана
Страница: 1
Брой думи: 272
Резюме: Над 12 млн. лв. са договорени от бизнеса във Видински регион за сключени 9
договора по оперативна програма "Конкурентоспособност". Това съобщиха пред "Твоят ден" от
Областния информационен център по еврофондовете.
Специалистите в центъра започнаха кампания по популяризиране на процедурата "Внедряване
на иновации в предприятията" по програмата. Тя е насочена основно към повишаване на
ефективността и конкурентоспособността на българските предприятия. Това става чрез
предоставяне на подкрепа за внедряване на иновативни продукти (стоки или услуги) с
потенциал за успешна пазарна реализация.

Медиен мониторинг | 5/17/2013

Заглавие: 12 млн. лв. договорени от бизнеса във Видинско
Подзаглавие:
Автор: Людмила СТАНКОВА
Текст: Над 12 млн. лв. са договорени от бизнеса във Видински регион за сключени 9 договора
по оперативна програма "Конкурентоспособност". Това съобщиха пред "Твоят ден" от
Областния информационен център по еврофондовете.
Специалистите в центъра започнаха кампания по популяризиране на процед урата "Внедряване
на иновации в предприятията" по програмата. Тя е насочена основно към повишаване на
ефективността и конкурентоспособността на българските предприятия. Това става чрез
предоставяне на подкрепа за внедряване на иновативни продукти (стоки или услуги) с
потенциал за успешна пазарна реализация.
Общо 88 милиона лева са предвидени за микро, малките, средните и големите предприятия по
новата процедура.
Кандидатите за безвъзмездна финансова помощ могат да представят проектни предложения
на стойност между 100 000 и 3 млн. лв., които да включват комбинация от двата елемента инвестиции и услуги, като първият е задължителен. Крайният срок за подаване на проектни
предложения е 10 юли т.г., а срокът за изпълнение на проектите - 18 месеца.
Над 96 млн. лв. е стойността на вече разработените европроекти в община Видин, както и на
тези в процес на подготовка за кандидатстване. От кметството отчитат, че сключените договори
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са за 7 408 690 лв.
С европейски средства ще бъде подпомогнато и развитието на културата в областния град.
Проект "фестивал на изкуствата "Дунавски вълни" е одобрен за финансиране по ОП
"Регионално развитие". Бюджетът му възлиза на около 510 000 лв. и с тях ще се купи мобилна
сцена, съвременна озвучителна и осветителна техника.
Преди дни в общината бяха отворени офертите за изработка на сценични костюми за "Дунавски
вълни".
Двама са кандидатите по обществената поръчка, а изпълнителят ще бъде избран в 30-дневен
срок, обясниха от администрацията.
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Периодични печатни издания
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Няма намерена информация.
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Интернет издания и социални мрежи
Дата: 16.05.2013
Източник: www.dnevnik.bg
Връзка:
http://www.dnevnik.bg/pr_sfera/2013/05/16/2062030_v_ramkite_na_dva_dni_sofiia_posreshta_gosti_s
_portfeil/
Брой думи: 423

Заглавие: В рамките на два дни София посреща гости с портфейл от 3 млрд. евро за
инвестиции в нови технологии
Подзаглавие:
Автор:
Текст: На 21 и 22 май София ще бъде домакин на Balkan Venture Forum, който ще събере над
40 инвеститори от региона, Европа и целия свят, които управляват общо 3 млрд. евро
инвестиционен капитал. Фондове за рисково инвестиране (venture capital), акселератори и
институционални инвеститори ще се срещнат в София, а най-иновативните компании от
региона ще имат възможност да се представят пред тях и евентуално да получат финансиране.
Balkan Venture Forum е конференция, организирана с подкрепата на повече от двадесет местни
и над десет международни организации, доказвайки че България може да бъде домакин на
събитие на световно ниво в сферата на инвестициите в иновативни идеи. На двудневното
събитие ще говорят водещи лектори от България и региона, сред които министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Асен Василев и Хубърт Котони, директор "Регионално
бизнес развитие" в Европейския Инвестиционен Фонд.
За първи път в България ще се съберат представители на водещи фондове за рискови
инвестиции от целия свят. Сред лекторите личат още имената на Явуз Кайнар (Yavuz Kaynar),
главен банкер в Програмата за рискови инвестиции на Европейската банка за възстановяване и
развитие (EBRD Venture Capital Investment Programme), Дан Лупу (Dan Lupu), партньор във
фонда Earlybird, Масей Зак (Maciej Zak), инвестиционен директор за Централна и Източна
Европа в Intel Capital, Джонатан Брадфорд (Jonathan Bradford), управляващ директор на
TechStars и партньор в българския фонд Eleven, Майкъл Голд (Michael Gold), управляващ
директор в Crimson Capital, Фади Бишара (Fadi Bishara), основател и главен изпълнителен
директор на Blackbox Accelerator, Хюсеин Демирхисар (Huseyin Demirhisar), управляващ
партньор в Angel Wings Ventures и Филип Мьоринг (Philipp Moering), ръководител на Seedcamp.
Двата български фонда за дялово инвестиране LAUNCHub и Eleven, които разпределят
средства по програма JEREMIE, също ще бъдат представени на форума. От името на
LAUNCHub ще участват двамата управляващи партньори Любен Белов и Тодор Брешков, а от
страна на Eleven – Джонатан Брадфорд и Максим Гурвиц.
Над 100 стартиращи фирми от България и региона са кандидатствали за участие в стартъп
състезанието, което ще се проведе в рамките на събитието. От тях са избрани общо 36
участници от сегменти като мобилните приложения, услугите, базирани на местоположението,
видеоигрите, електронната търговия, обработката на изображения, SaaS (софтуер като услуга),
big data (съхранение на данни) и др. Сред тях са българските Imagga, iMediaShare, Infozone,
Eventyard,
MeisterPlus
и
т.н.
Целият
списък
е
достъпен
на
адрес:
www.balkanvent ureforum.org/meet-the-36-startups-s elected-to-pitch-at-bk vf-sofia.
Успоредно със състезанието, ще бъдат проведени лекционни панели по теми като връзката
между стартиращите фирми в региона и САЩ, финансирането на иновациите, възможностите,
които телекомуникационният сектор предоставя за стартиране на бизнес, развитието на
клиентска база и др. Повече информация за лекционната програма е достъпна на адрес:
www.balkanvent ureforum.org/ programme -new.
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Резюме: На 21 и 22 май София ще бъде домакин на Balkan Venture Forum, който ще събере
над 40 инвеститори от региона, Европа и целия свят, които управляват общо 3 млрд. евро
инвестиционен капитал. Фондове за рисково инвестиране (venture capital), акселератори и
институционални инвеститори ще се срещнат в София, а най-иновативните компании от
региона ще имат възможност да се представят пред тях и евентуално да получат финансиране.
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Дата: 16.05.2013
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/2013/05/16/news13911909.html
Брой думи: 154
Резюме: За втора поредна година, в рамките на традиционния пролетен панаир в Търговище,
Областният информационен център - Търговище организира на открито щанд „Информирани и
активни“.
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Заглавие: Областният информационен център с щанд на открито на панаира в
Търговище
Подзаглавие:
Автор:
Текст: За втора поредна година, в рамките на традиционния пролетен панаир в Търговище,
Областният информационен център - Търговище организира на открито щанд „Информирани и
активни“.
В специално построената шатра до главния вход на изложението над 250 посетителите успяха
да се запознаят с настоящите европейски програми и възможности за безвъзмездно
финансиране на проекти със средства от Структурните и Кохезионния фондове, както и да
получат безплатни рекламно-информационни материали за европейската политика.
Експертите на ОИЦ-Търговище имаха и открита приемна като отговаряха на постъпили от
хората въпроси. Най-честите питания бяха свързани с възможностите за саниране на
многофамилни жилища, по чиято програма финансовата помощ се увеличи на 75%.
Представителите на бизнеса се интересуваха от новата отворена схема на ОП
„Конкурентоспособност“ „Внедряване на иновации в предприятията“, по която фирмите се
подкрепят да инвестират в иновативни продукти.
За първи път пред широката публика бе показан и филм за добри практики от петте общини в
Търговищка област, реализирани с евросредства в настоящия програмния период.
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Дата: 16.05.2013
Източник: www.darikfinance.bg
Връзка:
http://www.darikfinance.bg/novini/93865/%D8%E5%F4%EE%E2%E5+%ED%E0+%F4%EE%ED%E4
%EE%E2%E5+%E7%E0+%F0%E8%F1%EA%EE%E2%EE+%E8%ED%E2%E5%F1%F2%E8%F0%
E0%ED%E5+%E8%E4%E2%E0%F2+%E2+%C1%FA%EB%E3%E0%F0%E8%FF
Брой думи: 308
Резюме: Повече от 40 инвеститори, които управляват общо 3 млрд. евро инвестиционен
капитал, пристигат в София за Balkan Venture Forum, който ще се проведе на 21-ви и 22-ри май.
Форумът ще даде възможност на иновативни компании от региона да направят представяне
пред инвеститорите и евентуално да получат финансиране на проектите си.
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Заглавие: Шефове на фондове за рисково инвестиране идват в България
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Повече от 40 инвеститори, които управляват общо 3 млрд. евро инвестиционен капитал,
пристигат в София за Balkan Venture Forum, който ще се проведе на 21-ви и 22-ри май. Форумът
ще даде възможност на иновативни компании от региона да направят представяне пред
инвеститорите и евентуално да получат финансиране на проектите си.
За първи път в България ще се съберат представители на водещ и фондове за рискови
инвестиции от целия свят. Сред лекторите личат са Явуз Кайнар (Yavuz Kaynar), главен банкер
в Програмата за рискови инвестиции на Европейската банка за възстановяване и развитие
(EBRD Venture Capital Investment Programme), Дан Лупу (Dan Lupu), партньор във фонда
Earlybird, Масей Зак (Maciej Zak), инвестиционен директор за Централна и Източна Европа в
Intel Capital, Джонатан Брадфорд (Jonathan Bradford), управляващ директор на TechStars и
партньор в българския фонд Eleven, Майкъл Голд (Michael Gold), управляващ директор в
Crimson Capital, Фади Бишара (Fadi Bishara), основател и главен изпълнителен директор на
Blackbox Accelerator, Хюсеин Демирхисар (Huseyin Demirhisar), управляващ партньор в Angel
Wings Ventures и Филип Мьоринг (Philipp Moering), ръководител на Seedcamp. Двата български
фонда за дялово инвестиране LAUNCHub и Eleven, които разпределят средства по програма
JEREMIE, също ще бъдат представени на форума. От името на LAUNCHub ще участват
двамата управляващи партньори Любен Белов и Тодор Брешков, а от страна на Eleven –
Джонатан Брадфорд и Максим Гурвиц.
Над 100 стартиращи фирми от България и региона са кандидатствали за участие в стартъп
състезанието, което ще се проведе в рамките на събитието. От тях са избрани общо 36
участници от сегменти като мобилните приложения, услугите, базирани на местоположението,
видеоигрите, електронната търговия, обработката на изображения, SaaS (софтуер като услуга),
big data (съхранение на данни) и др. Сред тях са българските Imagga, iMediaShare, Infozone,
Eventyard, MeisterPlus и други.
Сред лекторите на двудневното събитие ще са министърът на икономиката, енергетиката и
туризма Асен Василев и Хубърт Котони, директор "Регионално бизнес развитие" в Европейския
Инвестиционен Фонд.
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Дата: 16.05.2013
Източник: www.infostock.bg
Връзка: http://infostock.bg/infostock/control/news/details/44271
Брой думи: 308
Резюме: Повече от 40 инвеститори, които управляват общо 3 млрд. евро инвестиционен
капитал, пристигат в София за Balkan Venture Forum, който ще се проведе на 21-ви и 22-ри май.
Форумът ще даде възможност на иновативни компании от региона да направят представяне
пред инвеститорите и евентуално да получат финансиране на проектите си.
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Заглавие: Шефове на фондове за рисково инвестиране идват в България
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Повече от 40 инвеститори, които управляват общо 3 млрд. евро инвестиционен капитал,
пристигат в София за Balkan Venture Forum, който ще се проведе на 21-ви и 22-ри май. Форумът
ще даде възможност на иновативни компании от региона да направят представяне пред
инвеститорите и евентуално да получат финансиране на проектите си.
За първи път в България ще се съберат представители на водещи фондове за рискови
инвестиции от целия свят. Сред лекторите личат са Явуз Кайнар (Yavuz Kaynar), главен банкер
в Програмата за рискови инвестиции на Европейската банка за възстановяване и развитие
(EBRD Venture Capital Investment Programme), Дан Лупу (Dan Lupu), партньор във фонда
Earlybird, Масей Зак (Maciej Zak), инвестиционен директор за Централна и Източна Европа в
Intel Capital, Джонатан Брадфорд (Jonathan Bradford), управляващ директор на TechStars и
партньор в българския фонд Eleven, Майкъл Голд (Michael Gold), управляващ директор в
Crimson Capital, Фади Бишара (Fadi Bishara), основател и главен изпълнителен директор на
Blackbox Accelerator, Хюсеин Демирхисар (Huseyin Demirhisar), управляващ партньор в Angel
Wings Ventures и Филип Мьоринг (Philipp Moering), ръководител на Seedcamp. Двата български
фонда за дялово инвестиране LAUNCHub и Eleven, които разпределят средства по програма
JEREMIE, също ще бъдат представени на форума. От името на LAUNCHub ще участват
двамата управляващи партньори Любен Белов и Тодор Брешков, а от страна на Eleven –
Джонатан Брадфорд и Максим Гурвиц.
Над 100 стартиращи фирми от България и региона са кандидатствали за участие в стартъп
състезанието, което ще се проведе в рамките на събитието. От тях са избрани общо 36
участници от сегменти като мобилните приложения, услугите, базирани на местоположението,
видеоигрите, електронната търговия, обработката на изображения, SaaS (софтуер като услуга),
big data (съхранение на данни) и др. Сред тях са българските Imagga, iMediaShare, Infozone,
Eventyard, MeisterPlus и други.
Сред лекторите на двудневното събитие ще са министърът на икономиката, енергетиката и
туризма Асен Василев и Хубърт Котони, директор "Регионално бизнес развитие" в Европейския
Инвестиционен Фонд.
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Дата: 16.05.2013
Източник: www.dariknews.bg
Връзка: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1086312
Брой думи: 154
Резюме: За втора поредна година, в рамките на традиционния пролетен панаир в Търговище,
Областният информационен център - Търговище организира на открито щанд „Информирани и
активни".

Медиен мониторинг | 5/17/2013

Заглавие: Областният информационен център с щанд на открито на панаира в
Търговище
Подзаглавие:
Автор:
Текст: За втора поредна година, в рамките на традиционния пролетен панаир в Търговище,
Областният информационен център - Търговище организира на открито щанд „Информирани и
активни".
В специално построената шатра до главния вход на изложението над 250 посетителите успяха
да се запознаят с настоящите европейски програми и възможности за безвъзмездно
финансиране на проекти със средства от Структурните и Кохезионния фондове, както и да
получат безплатни рекламно-информационни материали за европейската политика.
Експертите на ОИЦ-Търговище имаха и открита приемна като отговаряха на постъпили от
хората въпроси. Най-честите питания бяха свързани с възможностите за саниране на
многофамилни жилища, по чиято програма финансовата помощ се увеличи на 75%.
Представителите на бизнеса се интересуваха от новата отворена схема на ОП
„Конкурентоспособност" „Внедряване на иновации в предприятията", по която фирмите се
подкрепят да инвестират в иновативни продукти.
За първи път пред широката публика бе показан и филм за добри практики от петте общини в
Търговищка област, реализирани с евросредства в настоящия програмния период.
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Дата: 16.05.2013
Източник: www.techno-mobile.eu
Връзка: http://www.techno-mobile.eu/item/17016
Брой думи: 423

Заглавие: В рамките на два дни София посреща гости с портфейл от 3 млрд. евро за
инвестиции в нови технологии
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Над 100 стартиращи фирми от България и региона подадоха кандидатури в стартъп
състезанието, съпътстващо Balkan Venture Forum
На 21 и 22 май София ще бъде домакин на Balkan Venture Forum, който ще събере над 40
инвеститори от региона, Европа и целия свят, които управляват общо 3 млрд. евро
инвестиционен капитал. Фондове за рисково инвестиране (venture capital), акселератори и
институционални инвеститори ще се срещнат в София, а най-иновативните компании от
региона ще имат възможност да се представят пред тях и евентуално да получат финансиране.
Balkan Venture Forum е конференция, организирана с подкрепата на повече от двадесет местни
и над десет международни организации, доказвайки че България може да бъде домакин на
събитие на световно ниво в сферата на инвестициите в иновативни идеи. На двудневното
събитие ще говорят водещи лектори от България и региона, сред които министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Асен Василев и Хубърт Котони, директор "Регионално
бизнес развитие" в Европейския Инвестиционен Фонд.
За първи път в България ще се съберат представители на водещи фондове за рискови
инвестиции от целия свят. Сред лекторите личат още имената на Явуз Кайнар (Yavuz Kaynar),
главен банкер в Програмата за рискови инвестиции на Европейската банка за възстановяване и
развитие (EBRD Venture Capital Investment Programme), Дан Лупу (Dan Lupu), партньор във
фонда Earlybird, Масей Зак (Maciej Zak), инвестиционен директор за Централна и Източна
Европа в Intel Capital, Джонатан Брадфорд (Jonathan Bradford), управляващ директор на
TechStars и партньор в българския фонд Eleven, Майкъл Голд (Michael Gold), управляващ
директор в Crimson Capital, Фади Бишара (Fadi Bishara), основател и главен изпълнителен
директор на Blackbox Accelerator, Хюсеин Демирхисар (Huseyin Demirhisar), управляващ
партньор в Angel Wings Ventures и Филип Мьоринг (Philipp Moering), ръководител на Seedcamp.
Двата български фонда за дялово инвестиране LAUNCHub и Eleven, които разпределят
средства по програма JEREMIE, също ще бъдат представени на форума. От името на
LAUNCHub ще участват двамата управляващи партньори Любен Белов и Тодор Брешков, а от
страна на Eleven – Джонатан Брадфорд и Максим Гурвиц.
Над 100 стартиращи фирми от България и региона са кандидатствали за участие в стартъп
състезанието, което ще се проведе в рамките на събитието. От тях са избрани общо 36
участници от сегменти като мобилните приложения, услугите, базирани на местоположението,
видеоигрите, електронната търговия, обработката на изображения, SaaS (софтуер като услуга),
big data (съхранение на данни) и др. Сред тях са българските Imagga, iMediaShare, Infozone,
Eventyard, MeisterPlus и т.н.
Успоредно със състезанието, ще бъдат проведени лекционни панели по теми като връзката
между стартиращите фирми в региона и САЩ, финансирането на иновациите, възможностите,
които телекомуникационният сектор предоставя за стартиране на бизнес, развитието на
клиентска база и др.

Медиен мониторинг | 5/17/2013

Резюме: Над 100 стартиращи фирми от България и региона подадоха кандидатури в стартъп
състезанието, съпътстващо Balkan Venture Forum
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Дата: 16.05.2013
Източник: www.zdrave.net
Връзка: http://zdrave.net/Portal/News/Default.aspx?evntid=Fz0Czhbd1MQ%3d
Брой думи: 314
Резюме: Близо 200 млн. евро по европейски програми могат да бъдат инвестирани в
развитието на електронното здравеопазване в България през следващите седем години. Това
каза по време на кръгла маса в рамките на изложението БУЛМЕДИКА / БУЛДЕНТАЛ експертът
в областта на европейските проекти Евгений Иванов.

Медиен мониторинг | 5/17/2013

Заглавие: Българското е-здравеопазване чака пари от Европа
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Близо 200 млн. евро по европейски програми могат да бъдат инвестирани в развитието
на електронното здравеопазване в България през следващите с едем години. Това каза по
време на кръгла маса в рамките на изложението БУЛМЕДИКА / БУЛДЕНТАЛ експертът в
областта на европейските проекти Евгений Иванов. Той коментира, че парите могат да дойдат
по няколко оперативни програми за програмния период 2013 – 2020 г. На първо място това е
ОП „Конкурентоспособност” където има две приоритетни оси, по които може да се
кандидатства. Те са свързани с иновациите и предприемачеството от една страна и
конкурентоспособност и продуктивност на предприятията от друга. Като основна оперативна
програма Иванов посочи също така „Наука и образование за интелигентен растеж”. Европейски
пари за електронно здравеопазване могат да дойдат и по ОП „Региони в растеж”, където има
приоритетна ос посветена на регионалната здравна инфрастру ктура. Основно тези пари могат
да се използват за закупуването на оборудване и ремонтни дейности в общинските лечебни
заведения. Тук обаче Иванов отбеляза, че по програмата могат да кандидатстват само
болници от 67 по-големи града в България. По-малките ще трябва да изготвят проекти по
оперативната програма за развитие на селските райони. Европейски пари за електронно
здравеопазване могат да дойдат и по ОП „Развитие на човешките ресурси”, където има
приоритетна ос, свързана основно с модернизацията на здравните институции. За да могат
наши лечебни заведения и институции да кандидатстват по изброените програми е необходима
до 29 май правителството да внесе в ЕК план, в който здравеопазването е обявено за
приоритет, каза още Иванов.
Евгений Иванов напомни, че лечебните заведения все още могат да кандидатстват по няколко
грантови схеми по ОП „Конкурентоспособност”. До 31 октомври се подават документите за
„Енергийна ефективност и зелена икономика”, от където одобрените кандидати могат да
получат до 2 млн. евро. До 10 юли е отворена и грантовата схема, посветена на въвеждането
на иновации в предприятията, а до 12 август – подкрепа за реконструиране и оборудване на
общински лечебни заведения.
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Дата: 16.05.2013
Източник: www.insmarket.bg
Връзка:
http://www.insmarket.bg/Новини/София-посреща-гости-с-портфейл-от-3-млрд-евро-заинвестиции-в-нови-технологии_l.a_at.1_i.424987.html
Брой думи: 394

Заглавие: София посреща гости с портфейл от 3 млрд. евро за инвестиции в нови
технологии
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Идват представители на фондове за рисково инвестиране, акселератори и
институционални инвеститори.
На 21 и 22 май София ще бъде домакин на Balkan Venture Forum, който ще събере над 40
инвеститори от региона, Европа и целия свят, които управляват общо 3 млрд. евро
инвестиционен капитал. Фондове за рисково инвестиране (venture capital), акселератори и
институционални инвеститори ще се срещнат в София, а най-иновативните компании от
региона ще имат възможност да се представят пред тях и евентуално да получат финансиране.
Balkan Venture Forum е конференция, организирана с подкрепата на повече от двадесет местни
и над десет международни организации в сферата на инвестициите в иновативни идеи. На
двудневното събитие ще говорят водещи лектори от България и региона, сред които
министърът на икономиката, енергетиката и туризма Ас ен Василев и Хубърт Котони, директор
"Регионално бизнес развитие" в Европейския Инвестиционен Фонд.
За първи път в България ще се съберат представители на водещи фондове за рискови
инвестиции от целия свят. Сред лекторите личат още имената на Явуз Кайнар (Yavuz Kaynar),
главен банкер в Програмата за рискови инвестиции на Европейската банка за възстановяване и
развитие (EBRD Venture Capital Investment Programme), Дан Лупу (Dan Lupu), партньор във
фонда Earlybird, Масей Зак (Maciej Zak), инвестиционен директор за Централна и Източна
Европа в Intel Capital, Джонатан Брадфорд (Jonathan Bradford), управляващ директор на
TechStars и партньор в българския фонд Eleven, Майкъл Голд (Michael Gold), управляващ
директор в Crimson Capital, Фади Бишара (Fadi Bishara), основател и главен изпълнителен
директор на Blackbox Accelerator, Хюсеин Демирхисар (Huseyin Demirhisar), управляващ
партньор в Angel Wings Ventures и Филип Мьоринг (Philipp Moering), ръководител на Seedcamp.
Двата български фонда за дялово инвестиране LAUNCHub и Eleven, които разпределят
средства по програма JEREMIE, също ще бъдат представени на форума. От името на
LAUNCHub ще участват двамата управляващи партньори Любен Белов и Тодор Брешков, а от
страна на Eleven – Джонатан Брадфорд и Максим Гурвиц.
Над 100 стартиращи фирми от България и региона са кандидатствали за участие в стартъп
състезанието, което ще се проведе в рамките на събитието. От тях са избрани общо 36
участници от сегменти като мобилните приложения, услугите, базирани на местоположението,
видеоигрите, електронната търговия, обработката на изображения, SaaS (софтуер като услуга),
big data (съхранение на данни) и др.
Успоредно със състезанието, ще бъдат проведени лекционни панели по теми като връзката
между стартиращите фирми в региона и САЩ, финансирането на иновациите, възможностите,
които телекомуникационният сектор предоставя за стартиране на бизнес, развитието на
клиентска база и др.

Медиен мониторинг | 5/17/2013

Резюме: Идват представители на фондове за рисково инвестиране, акселератори и
институционални инвеститори.
На 21 и 22 май София ще бъде домакин на Balkan Venture Forum, който ще събере над 40
инвеститори от региона, Европа и целия свят, които управляват общо 3 млрд. евро
инвестиционен капитал.
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Дата: 16.05.2013
Източник: www.facebook.com
Връзка:
https://www.facebook.com/groups/287680148002611/382042938566331/?ref=notif&notif_t=group_act
ivity
Брой думи: 223
Резюме: Денислава Йорданова
НАД 250 ПОСЕТИТЕЛИ НА ПРЕМИНАХА ПРЕЗ ИНФОРМАЦИОННИЯ ЩАНД И ПРИЕМНАТА
НА ОИЦ - ТЪРГОВИЩЕ
За втора поредна година в рамките на 236-я традиционен пролетен панаир „Изложение
Търговище 2013“ Областният информационен център – Търговище организира на открито щанд
„Информирани и активни“.

Медиен мониторинг | 5/17/2013

Заглавие: Областен информационен център - Търговище
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Денислава Йорданова
НАД 250 ПОСЕТИТЕЛИ НА ПРЕМИНАХА ПРЕЗ ИНФОРМАЦИОННИЯ ЩАНД И ПРИЕМНАТА
НА ОИЦ - ТЪРГОВИЩЕ
За втора поредна година в рамките на 236-я традиционен пролетен панаир „Изложение
Търговище 2013“ Областният информационен център – Търговище организира на открито щанд
„Информирани и активни“.
В специално построената шатра до главния вход на изложението над 250 посетителите успяха
да се запознаят с настоящите европейски програми и възможности за безвъзмездно
финансиране на проекти със средства от Структурните и Кохезионния фондове, както и да
получат безплатни рекламно-информационни материали за европейската политика.
Експертите на ОИЦ – Търговище имаха и открита приемна като отговаряха на постъпили от
хората въпроси. Най-честите питания бяха свързани с възможностите за саниране на
многофамилни жилища, по чиято програма финансовата помощ се увеличи на 75%.
Представителите на бизнеса се интересуваха от новата отворена схема на ОП
„Конкурентоспособност“ „Внедряване на иновации в предприятията“, по която фирмите се
подкрепят да инвестират в иновативни продукти.
За първи път пред широката публика ще бъде показан филм за добри практики от петте
общини в област Търговище, реализирани с евросредства в настоящия програмния период.
8 - минутното видео е изработено в рамките на проекта „Изграждане и функциониране на
Областен информационен център“, който се финансира по Оперативната програма „Техническа
помощ“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Филмът може да бъде видян вече и в сайта за видео споделяне you tube.
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Дата: 16.05.2013
Източник: www.facebook.com
Връзка: https://www.facebook.com/oic.vratza
Брой думи: 28
Резюме: ОП „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ ПРЕДСТАВЯ ПРОМЕНИТЕ
„ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА” - 20.05 - Враца

В

ПРОГРАМА

Медиен мониторинг | 5/17/2013

Заглавие: Областен Информационен Център Враца
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Viktoria Garvanska сподели
преди 6 часа
ОП „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ ПРЕДСТАВЯ ПРОМЕНИТЕ В ПРОГРАМА „ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ И ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА” - 20.05 - Враца
Структурните фондове в България Единен информационен портал
www.eufunds.bg
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Дата: 16.05.2013
Източник: www.facebook.com
Връзка:
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5
%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0
%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA/11550727526
0906
Брой думи: 47
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 | 5/17/2013

Заглавие: Областен информационен център - Пазарджик сподели връзка.
Подзаглавие:
Автор:
Текст: преди 6 часа от Pazardjik, Pazardzhik
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
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Дата: 16.05.2013
Източник: www.facebook.com
Връзка:
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5
%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0
%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/173638276090353
Брой думи: 258
В

ПРОГРАМА

Заглавие: Областен информационен център - Пловдив
Подзаглавие:
Автор:
Текст: преди 8 часа от Plovdiv, Bulgaria
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.
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Резюме: ОП „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ ПРЕДСТАВЯ ПРОМЕНИТЕ
„ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА”
Информационните дни ще се проведат в периода 20 - 31 май в 7 града
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