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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: 30.05.2013
Източник: в. Капитал Daily
Страница: 1,7
Брой думи: 1058

Заглавие: Още една пропусната година
Подзаглавие: Европейската комисия отчита, че реформите в България продължават да се
бавят, а препоръките й остават в същите направления
Автор: Стефан АНТОНОВ
Текст: България е пропуснала още една година, в която е могла да подобри качеството на
държавното управление и публичните услуги. Такива изводи могат да се направят от
отправените от Европейската комисия (ЕК) препоръки към Националната програма за реформи
на България, които бяха обявени в сряда заедно с тези за всички страни членки. В тях за втора
поредна година открояват едни и същи проблемни области с леки нюанси.
В работен документ, с който "Капитал Daily" разполага, директно се казва, че има само бавен
напредък по повечето препоръки, като публичните финанси са основното положително
развитие. Отрицателните коментари обаче са залегнали и в новите специфични препоръки към
страната. Те са насочени към конвергентната програма, която служебното правителство
изпрати в Брюксел през април, а оценката за изпълнението на миналогодишите препоръки е
критична по всички области и се изразява с квалификациите "частично изпълнение" или "много
ограничен напредък".
Големите проблеми
Областите, където положението е най-тежко според експертите на Европейската комисия, са
пазарът на труда и социалната несигурност, бизнес климатът и енергийният сектор.
"Българските граждани са изложени на най-голям риск от бедност или социално изключване в
ЕС", коментира Европейската комисия. Причината за това е голямата младежка безработица и
продължителната безработица, от която страдат нискоквалифицираните Българи. ЕК
предупреждава, че в България равнището на заетостта е под средното за Европейския съюз и
продължава да се понижава.
Обръща се внимание и на факта, че в България липсва както образователна реформа, която да
подготвя квалифицирани и образовани българи, така и система за подпомагане на нови
иновативни компании.
Неофициалният коментар на Брюксел е, че през миналата година не е направено почти нищо,
за да се стимулират финансираните от Брюксел инвестиции в дялов капитал и подкрепата за
новостартиращи иновативни предприятия. "Те са на много ниско равнище и има риск да се
загубят средствата, които структурните фондове предоставят за тези цели. Програма JEREMIE
функционира, но реалните плащания изостават сериозно", се казва по този повод в
неофициалния коментар на Европейската комисия.
Възможните решения
Брюксел запазва препоръките си към същите седем области, както и в миналогодишния
документ, като на места леко се променя тонът и се добавят нови акценти.
По отношение на бюджета и финансите остава фокусът върху стабилност, но се добавя и нотка
за растеж, което е и общото послание на смяна на посоката в политиката за справяне с кризата
към всички страни от ЕС. Според експертите на ЕК има големи резерви в приходната част на
бюджета, а България е посочена като държавата с най-висок дял на сивата икономика -31.9%.
Затова се препоръчва по-ефективна работа на институциите, както и въвеждането на
електронни услуги, които да улеснят коректните компании в плащането на данъци. За пръв път
се препоръчва и създаването на независима институция, която да контролира бюджетната
политика. Нейната задача трябва да е да изготвя макроикономически анализи и прогнози и те
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Резюме: България е пропуснала още една година, в която е могла да подобри качеството на
държавното управление и публичните услуги. Такива изводи могат да се направят от
отправените от Европейската комисия (ЕК) препоръки към Националната програма за реформи
на България, които бяха обявени в сряда заедно с тези за всички страни членки. В тях за втора
поредна година открояват едни и същи проблемни области с леки нюанси.
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да не се редактират от правителството или управляващата партия, а да служат като реален
коректив на политиките, които правителството провежда.
Възможните решения по отношение на политиката по заетостта също остават без съществени
промени, но с по-детайлно разписани мерки. По-конкретно е описано как трябва да се
реформира агенцията по заетостта, така че да предлага подобри услуги и консултации.
Специално се препоръчва преразглеждане на
минималните осигурителни прагове, за да не се допусне по изкуствен път да се повишава
цената на нискоквалифицирания труд.
Предложенията по адрес на пенсионната система остават почти без промяна -унифициране на
пенсионната възраст за мъже и жени, активни мерки по заетостта, ограничаване на
възможностите за ранно пенсиониране (с които в България се ползват категорийните
работници, полицаи и военослужещи), както и на злоупотребите с инвалидни пенсии. По
отношение на образованието няма качествено нови предложения, може би донякъде и защото
там се отчита най-нисък напредък по миналогодишните предложения. Същото важи в известна
степен и за мерките по отношение на бизнес средата, където са изброени отдавна предъвкани
проблеми - бюрокрацията, корупцията, съдебната система, достъпът на малкия и средния
бизнес до финансиране.
Изцяло нови моменти са изричното споменаване на ускореното усвояване на еврофоновете, а
също така и на нуждата от укрепване на независимостта на регулаторите. Неофициалното
мнение на комисията е, че независимостта на Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране бе поставена под въпрос през февруари, когато имаше две оставки на
председатели на комисията, а премиерът Бойко Борисов поиска комисията да отнеме лиценза
на електроразпределителното дружество ЧЕЗ. Всъщност обяснимо доста активно е дописана
частта за енергетиката. Брюксел настоява да се премахнат пречките за навлизане на
енергийния пазар (става въпрос за малки производители), квотите, териториалните
ограничения и регулираните цени и да приключи изграждането на пазарната структура, като
създаде прозрачен пазар на едро за електричество и природен газ.
***
Смяна на посоката
С пакета си от предложения за реформи към всички 27 страни членки Брюксел даде ясна
заявка за изместване на философията си за справяне с кризата - от политика към намаляване
на дефицитите на всяка цена постепенно се преминава към идеите за по-плавна консолидация
и залагане на рестартиране на растежа. В тази посока е и отлагането във времето на
сроковете, в които повечето страни в процедура по свръхдефицит трябва да приведат
бюджетите си до под 3%. За пет страни, паднали под това ниво, се предлага да се отмени
процедурата - това са Италия, Литва, Латвия, Румъния и Унгария. За Испания срокът се
измества с две години до 2016 г. Същото е положението с Франция (2015), Словения (2015) и
Полша (2014), а за Португалия (2015) и Холандия (2014) отлагането е с по една година.
Единствено по-силен език за недостатъчни реформи се ползва спрямо Белгия.
***
Дефицитът в бюджета се смалява
Дефицитът в бюджета към април се свива с половин милиард до 286 млн. лв. От тях 126.3 млн.
лв. са от националния бюджет, останалите са по европейските средства. Това показват данните
на Министерството на финансите за изпълнението на консолидираната фискална програма. В
сравнение със същия период на 2012 г. дупката в бюджета сега е с близо 70 млн. лв. по-голяма.
От ведомството обаче уточняват, че в края на април са били преведени авансово около 100
млн. лв. за своевременно изплащане на пенсии и обезщетения за май заради дългите почивни
дни. Така излиза, че постигнатият резултат за периода сега е дори малко по-добър от
миналогодишния, въпреки че разходите са по-високи. Фискалният резерв също нараства и към
30 април е бил в размер на 5.4 млрд. лв. Обикновено през април се извършват доплащанията
по дължимия данък общ доход. Освен това в края на месеца БНБ традиционно превежда към
бюджета вноска, която е превишението на приходите над разходите й за предходната година.
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Дата: 30.05.2013
Източник: в. Преса
Страница: 12,13
Брой думи: 359
Резюме: Има риск от загуба на евросредства през 2013 г.
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Заглавие: Еврокомисията със седем препоръки към България
Подзаглавие:
Автор: Людмила КУЮМДЖИЕВА
Текст: Има риск от загуба на евросредства през 2013 г.
Седем нови препоръки за реформи у нас отправи вчера Европейската комисия. Те са за
периода 2013-2014 година и се дават въз основа на свършеното в предишния едногодишен
период. Старите препоръки бяха оповестени на 30 май 2012 г.
България няма почти никакъв напредък в реформите, които е обявила през м.г. Това става
ясно, когато се сравнят старите и новите мерки, предложени от комисията. Препоръките са
почти същите.
Единственият слънчев лъч е в бюджетната сфера. Брюксел препоръчва да запазим фискалната
дисциплина, на която се радвахме и през 2012 г. Въпреки това в документа е записано, че
страната трябва да прилага мерки за спазване на данъчното законодателство и справяне със
сивата икономика.
Няма промяна в позицията на комисията за една от най-наболелите икономически теми пенсионната система. Брюксел е категоричен, че трябва да се премахнат възможностите за
ранно пенсиониране, както и да има еднаква възраст за излизане в пенсия при мъжете и
жените. ЕК препоръчва по-възрастните работещи да останат по-дълго на пазара на труда.
Както и през 2012 г., акцент се поставя върху инвалидните пенсии и нуждата от мерки за
ограничаването на злоупотребите с тях.
Като цяло България изостава и в усвояването на еврофондовете. За целта е нужно правилно
прилагане на законодателството за обществените поръчки. Комисията настоява и за действия
за подобряване на бизнес средата, както и за по-лесен достъп на нови фирми до пазара.
"Преса" научи от свои източници, че Брюксел е притеснен от бавното изпълнение на
европрограмите и страната ни може да загуби европейска помощ още през 2013 г. Запознати
коментираха, че по програма ДЖЕРЕМИ (за малък и среден бизнес) също има изоставане на
плащанията.
В препоръките на комисията и тази година заляга нуждата от повече реформи във висшето
образование.
И миналата, и тази година ЕК настоява да се вземат мерки за либерализирането на енергийния
пазар, както и да се укрепи независимостта на националните регулаторни органи. Според
запознати комисията има негативна оценка за енергетиката ни. Новият енергиен закон, който
България е приела през 2012 г., определя правилата, по които преносната мрежа трябва да
бъде извадена от НЕК, като Енергийният системен оператор (ЕСО) се отдели напълно. До
момента това не е станало факт.
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Регионални печатни медии
Дата: 28.05.2013
Източник: в. Враца днес
Страница: 2
Брой думи: 125
Резюме: Екипът на центъра посети Голямо Пещене по покана на кмета на селото Тодор
Тодоров. Там експертите разгледаха новата беседка в центъра на селото, която бе изградена
по проект след предоставена информация от ОИЦ-Враца. Беседката е с голямо значение за
населеното място, тъй като е единственото място, на което жителите могат да организират поголеми обществени мероприятия. В бъдеше кметът Тодоров се надява да разшири парковата
част, като изгради фитнес на открито, отново чрез кандидатстване по проект.
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Заглавие: ОИЦ - ВРАЦА НА ГОСТИ НА ГОЛЯМО ПЕЩЕНЕ
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Екипът на центъра посети Голямо Пещене по покана на кмета на селото Тодор Тодоров.
Там експертите разгледаха новата беседка в центъра на селото, която бе изградена по проект
след предоставена информация от ОИЦ-Враца. Беседката е с голямо значение за населеното
място, тъй като е единственото място, на което жителите могат да организират по-големи
обществени мероприятия. В бъдеше кметът Тодоров се надява да разшири парковата част,
като изгради фитнес на открито, отново чрез кандидатстване по проект.
Служителите на ОИЦ-Враца се срещнаха и с жителите на селото и разговаряха за
възможностите за кандидатстване, които предоставят Структурния и Кохезионния фонд,
актуалните процедури на ОП "Конкурентоспособност" - "Внедряване на иновации в
предприятието" и "Технологична модернизация в малки и средни предприятия" , която предстои
да стартира през юни.
28.05.2013 г.
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Дата: 28.05.2013
Източник: в. Враца днес
Страница: 2
Брой думи: 190
Резюме: Експерти от Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност"
представиха възможностите за кандидатстване по проект "Енергийна ефективност и зелена
икономика" пред фирми и предприятия от врачанския регион.
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Заглавие: ПРЕДСТАВИХА ПРОЕКТ "ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ЗЕАЕНА ИКОНОМИКА"
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Експерти от Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност"
представиха възможностите за кандидатстване по проект "Енергийна ефективност и зелена
икономика" пред фирми и предприятия от врачанския регион.
Бизнесът ще може да ползва близо 300 мил. лв. за финансиране на проекти насочени към
енергийна ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници, като
максималният размер на помощта е в размер на 2 млн. лв. Средствата се осигуряват по ОП
"Конкурентоспособност". Проектът се изпълнява в сектори, определени като приоритетни за
българската икономика, които се характеризират с висока енергийна ефективност спрямо
средните за ЕС нива. Проектът предвижда изпълнението на енергиен одит, закупуване на
когенерационни инсталации, въвеждане на системи за отопление и вентилация от ВЕИ за
собствени нужди, смяна на горивна база, и въвеждане на система за енергиен мениджмънт.
Според критериите за допустимост кандидатите трябва да са юридически или еднолични лица,
регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, микро, малки или средни
предприятия със седалище в РБ. Не се допускат до кандидатстване предприятия, които
развиват дейност в рибарство и аква култури, първично производство на селскостопански
продукти, преработка и търговия на селскостопански продукти, въгледобив, стоманодобив,
корабостроене, производство на синтетични влакна, както и предприятия в затруднение.
28.05.2013 г.
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Няма намерена информация.
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Интернет издания и блогове
Дата: 29.05.2013
Източник: www.44paralel.com
Връзка: http://www.44paralel.com/politiki-4514
Брой думи: 189
Резюме: Над 8 милиона лева са европейските инвестиции в община Бойница от началото на
програмния период 01.01.2007-01.05.2013 година, от които договорените средства по
оперативните програми са 387 470 лвва, а останалите вложения са привлечени от други
финансови инструменти на Европейския съюз.
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Заглавие: Над 8 милиона лева са европейските инвестиции в община Бойница
Подзаглавие:
Автор: Цветомир ЦЕНКОВ, експерт „Комуникация, информация и логистика” в ОИЦ-Видин
Текст: Над 8 милиона лева са европейските инвестиции в община Бойница от началото на
програмния период 01.01.2007-01.05.2013 година, от които договорените средства по
оперативните програми са 387 470 лвва, а останалите вложения са привлечени от други
финансови инструменти на Европейския съюз. Това стана ясно на днешната среща на екипа на
Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин) с членовете на потребителската
кооперация в Бойница. На срещата присъства и ръководството на общината в лицето на кмета
Анета Генчева, зам.-кмета Румен Кънчев и директора на специализираната администрация
Катя Вълчева.
Екипът на ОИЦ презентира актуалните за кооперацията процедури по Оперативна програма
„Конкурентоспособност на българската икономика“ - „Енергийна ефективност и зелена
икономика“ и „Внедряване на иновации в предприятията“. Новият програмен период (2014-2020
г.) бе другият акцент на срещата. Бе представен и пътят на проекта по оперативните програми:
от раждането на идеята, през изготвянето на проектното предложение, до депозирането и
оценяването му.
Срещата в Бойница, която бе първото информационно събитие на ОИЦ-Видин в общината,
поставя началото на цикъл от срещи с потенциалните бенефициенти. През месец юли ще се
проведе обучение на общинската администрация, кметовете на кметства и общинските
структури в Бойница на тема “Научени уроци от настоящия програмен период”.
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Дата: 29.05.2013
Източник: www.b2bnews.bg
Връзка: http://www.b2bnews.bg/index.php/publikuvan-e-purvonachalen-proekt-na-obshtata-strategiqna-op-inovacii-i-konkurentosposobnost-816028.html
Брой думи: 633

Заглавие: Публикуван е първоначален проект на общата стратегия на ОП „Иновации и
конкурентоспособност“
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Сред приоритетите са подкрепа на бизнеса, зелена икономика, конкурентоспособна
икономика
Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика“ 2007 – 2013 публикува първоначален проект на общата стратегия и
инвестиционните приоритетни оси на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
2014 – 2020 г.
Според становището на Европейската комисия България е най-слабо развита страна-членка на
Общността (БВП на човек от населението - 45 % от средното за ЕС). Страната ни е с една от
най-ниските роизводителност на труда, с висока енергийна и ресурсна интензивност на
производството и малък обем инвестиции за осигуряване на подкрепящ капитал (seed capital).
Като забележка от комисията посочват недостатъчна подкрепа за стартиращи предприятия и
иновативни компании, ниските разходи за изследвания и иновации, нисък дял на персонала в
предприятията занимаващ се с развойна дейност, както и ниско качество на системата за
подкрепа на иновациите.
Потенциален фокус на оперативната програма е стратегически подход за интелигентна
специализация и към секторите генериращи растеж, експортно ориентирани сектори, напр.
металопроизводство (17%), облекло (8%), машини и оборудване (6%), ИТ техника и
комуникации (5%), сектори добавящи по-висока стойност на производството, напр.
преработвателна промишленост – за да се намали експортния дял на материалите (44%) и
ниско-технологичните производства (37%). Като приоритетни за следващия програмен период
са посочени стартиращи предприятия с добра конкурентна и иновативна база и управленска
гъвкавост на ниво програмен приоритет (между грантови схеми и финансов инженеринг).
От Управляващият орган на програмата посочват като индикативни приоритетни области:
1.Технологично развитие и иновации
2.Конкурентоспособност и продуктивност на предприятията
3.Зелена и енергийно-ефективна икономика
4.Системи за подкрепа на бизнеса и популяризиране на икономиката
Кои са приоритетите по програмата?
Приоритет 1: Технологично развитие и иновации
1.1. Иновативен капацитет и инфраструктура
- подкрепа за: иновативни стартиращи предприятия; разработване на иновативни продукти,
услуги и бизнес модели; инвестиции в компаниите за развойна дейност; социални иновации;
услуги ориентирани към търсенето за разработване на иновации (ваучери)
- Партньорства между бизнеса и университетите, развитие на мрежи, иновативни платформи,
международно бизнес сътрудничество и инициативи за изследвания и иновации
- Инфраструктура за иновации и изследвания (съвместни научни центрове, високотехнологични
инкубатори, технологични паркове и др.)
1.2. Финансов инструмент за иновативен капацитет
- Заеми, гаранционни фондове, дялови инвестиции, подкрепящ (seed) капитал, рисков капитал
Приоритет 2: Конкурентоспособност и продуктивност на предприятията
2.1. Развитие на бизнеса и предприятията
- Подкрепа за стартиращи предприятия с потенциал за развитие
- Технологична модернизация на предприятията
- Насърчаване и развитие на клъстерите
- Насърчаване на културни и творчески индустрии
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Резюме: Публикуван е първоначален проект на общата стратегия на ОП „Иновации и
конкурентоспособност“
Сред приоритетите са подкрепа на бизнеса, зелена икономика, конкурентоспособна икономика
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2.2. Финансов инструмент за бизнес развитие
- Заеми, гаранционни фондове, дялови инвестиции, подкрепящ (seed) капитал, рисков капитал
Приоритет 3: Зелена и енергийно-ефективна икономика
3.1. Ниско-въглеродни технологии и енергийна ефективност в предприятията
- Въвеждане на ВЕИ технологии в предприятията
- Енергийна ефективност в производствени сгради, производствени процеси и услуги (мерки за
намаляване използването на енергия, въвеждане на зелени технологии, услуги и еко-иновации)
3.2. Ефективност в производството и преноса на енергия
- Подобряване ефективността на устойчиви отоплителни мрежи и инсталации
- Развитие на “умни мрежи”
3.3. Финансов инструмент за енергийна ефективност
- Заеми, гаранционни фондове, др.
Приоритет 4: Системи за подкрепа на бизнеса и популяризиране на икономиката, създаване и
развитие на силни и устойчиви системи за подкрепа, административен капацитет и експертиза в
нови/съществуващи агенции/организации, които да предоставят и популяризират:
4.1. Услуги за подкрепа на бизнеса и бизнес-средата (ИАНМСП, БАИ, др. агенции)
- Консултантски услуги и подготовка за стартиращи предприятия
- Програми за интернационализация и достъп до нови пазари
- Услуги за клъстериране, развитие на мрежи, технологичен трансфер, развитие на
иновативния капацитет
- Национално и международно популяризиране и маркетинг за индустриални инвестиции,
реклама и маркетинг на инвестиционни локации
- Развитие на системи за стандартизация, патентоване, управление на интелектуалната
собственост, др.
4.2. Енергийна ефективност и ВЕИ (АУЕР)
- Услуги и мерки за популяризиране на енергийната ефективност и ВЕИ
4.3. Популяризиране и маркетинг на туризма (МИЕТ)
- Туристически информационни услуги, популяризиране и маркетинг на туризма (събития,
инициативи, кампании)
Пълната презентация и стратегия може да намерите тук.
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Дата: 29.05.2013
Източник: www.projectmedia.bg
Връзка: http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=58110
Брой думи: 633

Заглавие: Публикуван е първоначален проект на общата стратегия на ОП „Иновации и
конкурентоспособност“
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Сред приоритетите са подкрепа на бизнеса, зелена икономика, конкурентоспособна
икономика
Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика“ 2007 – 2013 публикува първоначален проект на общата стратегия и
инвестиционните приоритетни оси на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
2014 – 2020 г.
Според становището на Европейската комисия България е най-слабо развита страна-членка на
Общността (БВП на човек от населението - 45 % от средното за ЕС). Страната ни е с една от
най-ниските роизводителност на труда, с висока енергийна и ресурсна интензивност на
производството и малък обем инвестиции за осигуряване на подкрепящ капитал (seed capital).
Като забележка от комисията посочват недостатъчна подкрепа за стартиращи предприятия и
иновативни компании, ниските разходи за изследвания и иновации, нисък дял на персонала в
предприятията занимаващ се с развойна дейност, както и ниско качество на системата за
подкрепа на иновациите.
Потенциален фокус на оперативната програма е стратегически подход за интелигентна
специализация и към секторите генериращи растеж, експортно ориентирани сектори, напр.
металопроизводство (17%), облекло (8%), машини и оборудване (6%), ИТ техника и
комуникации (5%), сектори добавящи по-висока стойност на производството, напр.
преработвателна промишленост – за да се намали експортния дял на материалите (44%) и
ниско-технологичните производства (37%). Като приоритетни за следващия програмен период
са посочени стартиращи предприятия с добра конкурентна и иновативна база и управленска
гъвкавост на ниво програмен приоритет (между грантови схеми и финансов инженеринг).
От Управляващият орган на програмата посочват като индикативни приоритетни области:
1.Технологично развитие и иновации
2.Конкурентоспособност и продуктивност на предприятията
3.Зелена и енергийно-ефективна икономика
4.Системи за подкрепа на бизнеса и популяризиране на икономиката
Кои са приоритетите по програмата?
Приоритет 1: Технологично развитие и иновации
1.1. Иновативен капацитет и инфраструктура
- подкрепа за: иновативни стартиращи предприятия; разработване на иновативни продукти,
услуги и бизнес модели; инвестиции в компаниите за развойна дейност; социални иновации;
услуги ориентирани към търсенето за разработване на иновации (ваучери)
- Партньорства между бизнеса и университетите, развитие на мрежи, иновативни платформи,
международно бизнес сътрудничество и инициативи за изследвания и иновации
- Инфраструктура за иновации и изследвания (съвместни научни центрове, високотехнологични
инкубатори, технологични паркове и др.)
1.2. Финансов инструмент за иновативен капацитет
- Заеми, гаранционни фондове, дялови инвестиции, подкрепящ (seed) капитал, рисков капитал
Приоритет 2: Конкурентоспособност и продуктивност на предприятията
2.1. Развитие на бизнеса и предприятията
- Подкрепа за стартиращи предприятия с потенциал за развитие
- Технологична модернизация на предприятията
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Резюме: Сред приоритетите са подкрепа на бизнеса, зелена икономика, конкурентоспособна
икономика
Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика“ 2007 – 2013 публикува първоначален проект на общата стратегия и
инвестиционните приоритетни оси на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
2014 – 2020 г.
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- Насърчаване и развитие на клъстерите
- Насърчаване на културни и творчески индустрии
2.2. Финансов инструмент за бизнес развитие
- Заеми, гаранционни фондове, дялови инвестиции, подкрепящ (seed) капитал, рисков капитал
Приоритет 3: Зелена и енергийно-ефективна икономика
3.1. Ниско-въглеродни технологии и енергийна ефективност в предприятията
- Въвеждане на ВЕИ технологии в предприятията
- Енергийна ефективност в производствени сгради, производствени процеси и услуги (мерки за
намаляване използването на енергия, въвеждане на зелени технологии, услуги и еко-иновации)
3.2. Ефективност в производството и преноса на енергия
- Подобряване ефективността на устойчиви отоплителни мрежи и инсталации
- Развитие на “умни мрежи”
3.3. Финансов инструмент за енергийна ефективност
- Заеми, гаранционни фондове, др.
Приоритет 4: Системи за подкрепа на бизнеса и популяризиране на икономиката, създаване и
развитие на силни и устойчиви системи за подкрепа, административен капацитет и експертиза в
нови/съществуващи агенции/организации, които да предоставят и популяризират:
4.1. Услуги за подкрепа на бизнеса и бизнес-средата (ИАНМСП, БАИ, др. агенции)
- Консултантски услуги и подготовка за стартиращи предприятия
- Програми за интернационализация и достъп до нови пазари
- Услуги за клъстериране, развитие на мрежи, технологичен трансфер, развитие на
иновативния капацитет
- Национално и международно популяризиране и маркетинг за индустриални инвестиции,
реклама и маркетинг на инвестиционни локации
- Развитие на системи за стандартизация, патентоване, управление на интелектуалната
собственост, др.
4.2. Енергийна ефективност и ВЕИ (АУЕР)
- Услуги и мерки за популяризиране на енергийната ефективност и ВЕИ
4.3. Популяризиране и маркетинг на туризма (МИЕТ)
- Туристически информационни услуги, популяризиране и маркетинг на туризма (събития,
инициативи, кампании)
Пълната презентация и стратегия може да намерите тук.
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Интервю с управителят на ОИЦ - Шумен за процедури по ОП "Конкурентоспособност", които
са отворени за кандидатстване и такива които предстои да се отворят.
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