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Медиен мониторинг – обобщение
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Общо за печатните и интернет базираните медии, от които:
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Телевизии и радиостанции
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Няма намерена информация.
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Национални печатни медии
Дата: 11.06.2013
Източник: в. Труд
Страница: 14,15
Брой думи: 2126

Заглавие: Еврокомисаря Кристалина Георгиева: Да спрем да се взираме в огледалото за
обратно виждане
Подзаглавие:
Автор: Иван Михалев
Текст: - Какво мислите за политическата ситуация в България след изборите?
- Продължава да е нажежена. Очаквах, че след изборите може да настъпи отрезвяване и да се
обърне повече внимание на проблемите, но това не стана. От друга страна - след патовата
ситуация в парламента имаше тревога колко бързо може да се състави правителство. Бързо бе
създадено правителството, вече работи - това е добре. Но това, че след една изключително
непродуктивна предизборна кампания, най-отвратителната, която сме имали в новата си
история, продължава усещането отвън, че предизборните настроения са се запазили като
следизборни. Това е тежко. Европа още не е излязла от кризата. Разбираемо е, че има повече
социално напрежение, но е важно да се намери високият път, да се качим там и да се стремим
да се фокусираме върху проблемите.
- Натискът от улицата не намалява ли шансовете на правителството да започне дълго
отлаганите реформи? Има ли според вас риск от залитане в популизъм само и само да няма
нови протести?
- Моето мнение е, че има въпроси, които правителството може да реши без законодателни
промени. Това са проблеми, които отдавна са в полезрението на обществото. Знаем, че трябва
да се направят. Правителството трябва да избере между тях тези, които могат да донесат найголям ефект за обществото.
Има и теми, които изискват законодателни промени - например реформите в образованието и
здравеопазването. Те отдавна чакат някой да ги подхване сериозно и да ги доведе докрай.
Някои от тях са подхванати, но недовършени. Там ще бъде по-трудно. Въпрос на политическа
преценка е - това ще трябва правителството внимателно да решава - колко те искат да
инвестират своята репутация и политически капитал, за да решават най-тежките проблеми.
- Премиерът Орешарски обяви, че "никога ситуацията не е била толкова тежка". Ако бяхте на
неговото място, кои щяха да бъдат първите ви стъпки?
- Първо, много внимателен преглед на проблемите в администрацията. Премахване на
административните пречки. За електронно правителство се говори от много дълго време.
Административните пречки са и най-сериозният проблем при усвояването на еврофондовете.
Там правителството може да положи усилия и не се изисква закон. Изискват се екипност и
експертиза. Нито една страна не е станала богата без силни, честни и работещи институции и
уважение към законите. Да не забравяме, че правителството е избрано с относително малка
част от гласовете на българите. Ако работи за повече доверие и по-широка обществена
подкрепа, това може да окаже натиск върху политическите партии и да отвори по-голямо
пространство за работа. Не е лесно, но не е невъзможно.
- Кои са другите приоритети?
- Другите големи теми са конкурентоспособността, образованието, енергийната ефективност.
Там има неща, които не изискват нищо друго освен държавност и работеща администрация.
Парите за енергийна ефективност ги има. Защо това е важно? Ние сме най-нискоефективната
страна от Европейския съюз. Следователно имаме най-голям ресурс за подобряване на
средата. Тя създава работа за малки фирми, решава проблема със заетостта на местно ниво и
намалява сметките на хората за отопление, като повишава цената на недвижимите имоти.
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Резюме: - Какво мислите за политическата ситуация в България след изборите?
- Продължава да е нажежена. Очаквах, че след изборите може да настъпи отрезвяване и да се
обърне повече внимание на проблемите, но това не стана. От друга страна - след патовата
ситуация в парламента имаше тревога колко бързо може да се състави правителство. Бързо бе
създадено правителството, вече работи - това е добре.
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Образованието е дългосрочна тема - тя не може да бъде решена в рамките на един мандат. Но
правителството може да насочи вниманието към нея. Защото е немислимо България да стане
по-конкурентоспособна, ако нямаме подготвени кадри.
- България е на опашката по усвояване на пари от оперативните програми. Защо?
- Това не е най-големият ни проблем. По-важният проблем е институционалното изоставане. В
България не само административният потенциал е ограничен, но има и много голямо
текучество на обучени кадри. Всяко ново правителство прави масова подмяна на кадри.
Поговорката е "стани да седна". Ето тук новото правителство може да загърби реваншизма и да
гледа напред. Да изпрати сигнал - всички, които са подготвени и работят добре, ще бъдат
запазени и оценени. Това е много важно.
- Все пак защо не усвояваме фондовете?
- Да, ние сме предпоследни в усвояването. Под нас е Румъния. Това не е случайно - двете
страни влязоха последни и имат най-малко опит в усвояването. Ние сме повече от два пъти понапред по процент на усвояване с 26,31 %, спрямо 12,75% в Румъния. Съвсем близо до нас
като процент са Италия, Малта и Чехия - страни,които имат продължително членство или много
по-добър административен потенциал. Тоест това не е само наш проблем.
Второ, при някои от програмите имаме ускорено усвояване. Например ОП
"Конкурентоспособност" - през първите 3 г. усвоихме 1 милион. През 2011 г. усвоихме 30
млн., а през 2012-а-63 млн. За тази година се очаква да усвоим 80 млн. Т.е. преодолени са
някои от ограниченията. За програма "Транспорт" няма нужда да говорим - там много добре
вървят нещата.
Урокът какъв е - когато има отделено голямо внимание, нещата вървят.
Къде имаме проблеми "Околна среда" и развитието на селските райони. Там, където трябва да
се работи с много институции и относително малки проекти.
Оценката на комисията е, че трябва да се инвестира много повече в обучения на хора на място,
да се доближат фондовете до хората.
Особено малки и средни общини. Тук все още има какво да се прави откъм административен
потенциал.
Сред отличниците по усвояване са Латвия и Естония. С какво се отличават те от нас?
Направиха електронно правителство, което значително намали бюрокрацията. Направиха и
болезнени реформи, особено латвийците. Има неща, които могат да се решат сравнително
бързо. Електронното правителство е едно от тези неща.
- Колко са парите, които България може да загуби по оперативните програми?
- В най-добрия случай 220 млн. евро, а в най-лошия 630 млн. евро. Но трябва да кажем, че тази
година е особена, защото в нея се покриват два крайни срока за загубване на пари. Не само за
България - за всички страни т.г. ще бъде по-тежка.
- Трябва ли да се притесняваме от липсата на одобрен бюджет на ЕС за следващия програмен
период 2014-2020 г. и как ще може да ни засегне това?
- Трябва да ни притеснява. Ако се случи най-лошото - да няма договореност по бюджета, не
само ще ни постави в сериозна трудност за следващите 7 г., но може да ни лиши от бюджет и
за тази година. В момента трябват между 7 и 12 млрд. евро за дофинансиране на нуждите за
тази година. Това са пари, които ЕК трябва да плати за проекти, които вече са договорени. А
това е свързано с договореностите за следващите 7 години. Това е нещо, което споделих с г-н
Орешарски.
- Какъв съвет му дадохте?
- Да се ангажира много енергично - с другите кохезионни страни да се работи в европарламента
за постигане на договореност. Някои казват - какво му е лошото на това да няма договореност тогава бюджетът ще е по-голям. Да, ще е по-голям, но ще бъде нарязан на седем отделни
парченца за дългосрочни програми...
- Може ли да обясните?
- Вместо да има седемгодишен бюджет, ще има една сума, която е разделена на 7 равни части
- за всяка
от годините. И в рамките на всяка година сумата ще е разделена на 12 равни части - колкото са
месеците. Представете си как се вършат плащания, които са разделени точно на 12 части. Ние
сега имаме трудности, а как ще усвояваме при такава ситуация. За страните, които имат
административни трудности, е убийствено. Изкуствено ще трябва да се разделят всички
поръчки на 12 равни части и те да се плащат всеки месец. Това елиминира всякаква гъвкавост
за пренасочване на средства.
- Говоренето по темата колко пари може да загубим помага ли ни, или пречи?
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- Разбира се, като сте зад кормилото, трябва да гледате в огледалото за обратно виждане.
Обаче ако гледате само в него, нищо добро не ви очаква - най-вероятно ще катастрофирате.
Да, трябва да се гледа откъде идват проблемите. Но трябва да имаме предвид, че България
подобри усвояването през последните години. Това го признава и комисията. Ако ние се
фокусираме върху това колко е зле, вместо върху това, което правим добре и как да правим
повече от него, загубите на пари от еврофондовете ще са по-големи.
Като бивш вицепрезидент в Световната банка как оценявате състоянието на икономиката и как
може да се решат двата големи проблема - бедността и безработицата?
- Това е много трудно в настоящата криза, но не невъзможно. Тази криза има две
характеристики, които много тежат на света. Първо, това е криза на свиването - в държавния, в
частния сектор и в домакинствата. Второ, това свиване доведе до много голяма криза на
доверието. Аз съм работила по време на азиатската криза в страни като Индонезия и Южна
Корея. Какво научихме там? Че е изключително важно да се запази макроикономическа
стабилност, но да се стимулира и вътрешното търсене. Споменах програмата за саниране, но
не само там. Селското стопанство, туризмът, иновациите - има места, където може с не много
пари да се осигурят работни места. Въпросът е да се определят не повече от две-три неща,
които са смислени.
- Правителството обяви, че няма да вдига възрастта за пенсия въпреки препоръките на
Брюксел. Какво мислите за това решение?
- Това е отлагане на неизбежното. Неизбежно е да продължим с пенсионната реформа, защото
знаем каква е демографската картина. Много трудно може да се защити това, че жените ще се
пенсионират по-рано от мъжете. Защото жените живеят по-дълго от мъжете. Разбирам
аргумента - трябва да освободим работни места за младите. Но докато не дойдем с по-ясни
програми и приоритети как ще се борим с младежката безработица, нека да замразим тази
реформа. Но не да я спираме. Защото тя е неизбежна. Ако искаме хората да получават подостойни пенсии, трябва да работим за реализирането на тази реформа. Тя даже е в интерес
на пенсионерите. Иначе ги обричаме на недостоен живот.
- Мнението ви по актуалните дебати-за или против пълната забрана за пушене?
- Аз съм категорично за запазване на забраната. Не защото не пуша, а защото това беше
полезно решение за България и за здравето на хората. То е в синхрон с европейската практика.
Нашите съседи гърците са го приели. Един от аргументите е - пречи на туризма. Точно
обратното - туристическите икономики в Европа са го приели този закон и го изпълняват. Да,
данните показват, че в първите месеци има спад в заведенията. Нос времето това се
компенсира, защото повече хора отиват с децата си на заведения. За туристите - голямото
мнозинство от хората предпочитат да са в страни, където не им посягат на здравето, докато се
хранят. Пасивното пушене е доказан убиец. Доказано е, че точи средства на здравната каса,
които могат да отидат за подобри цели. Трябва да си помислим какъв сигнал пращаме на
Брюксел с първите мерки, които вземаме...
- Как отекна в Брюксел скандалът с подслушванията?
- Не се отрази добре, разбира се. Колкото по-бързо
пратим тази тема в историята, толкова по-добре. Трябва бързо да има яснота - имало ли е
такова нещо. Ако да защо и как. Какво правим, за да ограничим риска да се случва в бъдеще.
Ако не е имало - да го кажем на света. Но най-опасното е да се проточи и да се върти в
публичното пространство.
- Вашето име също бе споменавано многократно като една от жертвите на незаконните
подслушвания. Имате ли усещането, че са ви следили и записвали?
- Аз не страдам от параноя. Не знам. Не мога да кажа дали са ме подслушвали или не. Ще ми
бъде интересно да знам, когато официално приключи разследването.
- Мандатът ви на еврокомисар изтича догодина. Какви са плановете ви за бъдещата ви
кариера?
- През целия си професионален живот се водя от едно важно правило - да върша работата,
която имам. Никога не мисля как може тази работа да ми служи като платформа за нещо друго.
Почне ли човек да мисли за нещо друго, не само губи концентрация върху работата, но
неминуемо започва да се съобразява с параметрите на бъдещите цели. И те може би променят
характера на вземаните решения в настоящето. А и до изтичането на мандата има още много
време.
- Вашето име е едно от спряганите за бъдещ генерален секретар на ООН. Имате ли такива
амбиции?
- Много добре за България е ние да сме в общественото пространство с кандидати за такива
отговорни позиции. Както е много добре за България, че Ирина Бокова е начело на ЮНЕСКО.
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Има много време до вземането на това решение. Сега сме още в периода на спекулации.
Затова - връщайки се към моето златно правило аз не мисля в тази посока. Но това е добре за
България - че има български имена, които се споменават в контекста на най-важните глобални
институции. Това е много важно да си го кажем в този труден период, че българите са много
способни хора. По света аз виждам прекрасни българи, с които страната ни само може да се
гордее.
***
Родена е на 13 август 1953 г. в София.
От март 2008 г. до февруари 2010 г. е вицепрезидент на Световната банка.
От 9 февруари 2010 г. е еврокомисар за международното сътрудничество, хуманитарната
помощ и реакцията при кризи.
На 30 ноември 2010 г. е обявена за Комисар на годината и за Европеец на годината в
годишните награди на "Юръпиън войс".
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Регионални печатни медии
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Няма намерена информация.
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Периодични печатни издания
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Няма намерена информация.
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Интернет издания и социални мрежи
Дата: 10.06.2013
Източник: www.dnes.bg
Връзка: http://www.dnes.bg/business/2013/06/10/edva-50-ot-evroparite-shte-bydat-usvoeni.190372
Брой думи: 249
Резюме: Основният проблем, от който произтичат и всички останали, е, че държавата не е
изградила национална стратегия за развитие, според която да се усвояват европейските пари,
каза консултантът по европроекти Атанас Кирчев в ефира на Bulgaria On Air.
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Заглавие: Едва 50% от европарите ще бъдат усвоени
Подзаглавие: Необходима е стратегия за национално развитие, смята експерт
Автор:
Текст: Основният проблем, от който произтичат и всички останали, е, че държавата не е
изградила национална стратегия за развитие, според която да се усвояват европейските пари,
каза консултантът по европроекти Атанас Кирчев в ефира на Bulgaria On Air.
„Нямаме обособени секторни, тематични политики, липсата им означава, че парите се
усвояват, без да се следи за ефекта и не се влагат в проекти в дългосрочен план“, коментира
експертът.
Той твърди, че България не е готова за следващия програмен период. „ Общо 3 млрд. евро са
усвоени от общо 8 млрд. евро до месец април според официални данни. Ако се включат и тези
от селскоto стопанство, се получават 4,8 млрд. евро“, каза Кирчев.
„За последните три години средното усвояване на средствата е по 12% годишно. С тези
темпове няма да успеем да ги усвоим до 2015 г., а другата година ще има застъпване на
старите и новите програми“, коментира консултантът.
„Страната не е готова за следващия програмен период (2014-2020). Програмите на едро
(няколко договора с големи фирми), които са основно за инфраструктурата - „Транспорт“,
„Околна среда“ и части от „Регионално развитие“, успяват да усвоят адекватно средствата,
защото са необходими няколко големи проекта.
Програмите на дребно (много договори с малки фирми) като „Конкурентоспособност“,
„Развитие на човешките ресурси“ и „Развитие на селските райони“ не са ефективни, защото не
е изработена дългосрочна стратегия.
За този програмен период ефективно усвоените средства от ЕС ще са около 50%, прогнозира
Кирчев. „Няма да усвоим една част, а около 10% или 20% ще бъдат рискови до последния
момент“, каза той.
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Дата: 10.06.2013
Източник: www.investor.bg
Връзка:
http://investor.bg/evroproekti/264/a/edva-50-ot-evropeiskite-sredstva-shte-bydat-usvoeni,152421/
Брой думи: 258
Резюме: "Основният икономически проблем, от който произтичат и всички останали, е, че
държавата не е изградила национална стратегия за развитие, според която да се усвояват
европейските пари", каза консултантът по европроекти Атанас Кирчев в ефира на Bulgaria On
Air.
„Нямаме обособени секторни, тематични политики, липсата им означава, че парите се
усвояват, без да се следи за ефекта и не се влагат в проекти в дългосрочен план“, коментира
експертът.
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Заглавие: Едва 50% от европейските средства ще бъдат усвоени
Подзаглавие: Необходима е стратегия за национално развитие, смята консултантът по
европроекти Атанас Кирчев
Автор: Кристина Илиева
Текст: "Основният икономически проблем, от който произтичат и всички останали, е, че
държавата не е изградила национална стратегия за развитие, според която да се усвояват
европейските пари", каза консултантът по европроекти Атанас Кирчев в ефира на Bulgaria On
Air.
„Нямаме обособени секторни, тематични политики, липсата им означава, че парите се
усвояват, без да се следи за ефекта и не се влагат в проекти в дългосрочен план“, коментира
експертът.
Той твърди, че България не е готова за следващия програмен период. „3 млрд. евро са усвоени
от общо 8 млрд. евро до април, според официални данни. Ако се включат и тези от
селскостопанството, се получават 4,8 млрд. евро“, каза Кирчев.
„За последните три години средното усвояване на средствата е по 12% годишно. С тези
темпове няма да успеем да ги усвоим до 2015 г., а другата година ще има застъпване на
старите и новите програми“, коментира консултантът.
По думите му страната не е готова за следващия програмен период (2014-2020). Програмите на
едро (няколко договора с големи фирми), които са основно за инфраструктурата - „Транспорт“,
„Околна среда“ и части от „Регионално развитие“, успяват да усвоят адекватно средствата,
защото за това са необходими само няколко големи проекта.
Програмите на дребно (много договори с малки фирми), като „Конкурентоспособност“,
„Развитие на човешките ресурси“ и „Развитие на селските райони“, не са ефективни, защото не
е изработена дългосрочна стратегия.
За този програмен период ефективно усвоените средства от ЕС ще са около 50%, прогнозира
Кирчев. „Няма да усвоим една част, а около 10% или 20% ще бъдат рискови до последния
момент“, каза той.
гледано: 11 Още видео
0 гласа
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Дата: 10.06.2013
Източник: www.struma.com
Връзка:
http://www.struma.com/bulgariya/atanas-kirchev-bulgariya-ne-e-gotova-za-sledvashtiyaprogramen-period_39063/
Брой думи: 249
Резюме: Oсновният проблем, от който произтичат и всички останали, е, че държавата не е
изградила национална стратегия за развитие, според която да се усвояват европейските пари,
каза консултантът по европроекти Атанас Кирчев в ефира на Bulgaria On Air.
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Заглавие: Атанас Кирчев: България не е готова за следващия програмен период
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Oсновният проблем, от който произтичат и всички останали, е, че държавата не е
изградила национална стратегия за развитие, според която да се усвояват европейските пари,
каза консултантът по европроекти Атанас Кирчев в ефира на Bulgaria On Air.
„Нямаме обособени секторни, тематични политики, липсата им означава, че парите се
усвояват, без да се следи за ефекта и не се влагат в проекти в дългосрочен план“, коментира
експертът.
Той твърди, че България не е готова за следващия програмен период. „ Общо 3 млрд. евро са
усвоени от общо 8 млрд. евро до месец април според официални данни. Ако се включат и тези
от селскоto стопанство, се получават 4,8 млрд. евро“, каза Кирчев.
„За последните три години средното усвояване на средствата е по 12% годишно. С тези
темпове няма да успеем да ги усвоим до 2015 г., а другата година ще има застъпване на
старите и новите програми“, коментира консултантът.
„Страната не е готова за следващия програмен период (2014-2020). Програмите на едро
(няколко договора с големи фирми), които са основно за инфраструктурата - „Транспорт“,
„Околна среда“ и части от „Регионално развитие“, успяват да усвоят адекватно средствата,
защото са необходими няколко големи проекта.
Програмите на дребно (много договори с малки фирми) като „Конкурентоспособност“,
„Развитие на човешките ресурси“ и „Развитие на селските райони“ не са ефективни, защото не
е изработена дългосрочна стратегия.
За този програмен период ефективно усвоените средства от ЕС ще са около 50%, прогнозира
Кирчев. „Няма да усвоим една част, а около 10% или 20% ще бъдат рискови до последния
момент“, каза той.
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Дата: 10.06.2013
Източник: www.bgonair.bg
Връзка:
http://bgonair.bg/bg/news/bulgaria/read/atanas_kirchev_neobhodima_e_nacionalna_strategiq_za_razv
itie/
Брой думи: 265
Резюме: Едва 50% от всички евросредства за този програмен период ще бъдат усвоени,
прогнозира експертът.
Основният проблем, от който произтичат и всички останали, е, че държавата не е изградила
национална стратегия за развитие, според която да се усвояват европейските пари, каза
консултантът по европроекти Атанас Кирчев в ефира на Bulgaria On Air.
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Заглавие: Атанас Кирчев: Необходима е национална стратегия за развитие
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Едва 50% от всички евросредства за този програмен период ще бъдат усвоени,
прогнозира експертът.
Основният проблем, от който произтичат и всички останали, е, че държавата не е изградила
национална стратегия за развитие, според която да се усвояват европейските пари, каза
консултантът по европроекти Атанас Кирчев в ефира на Bulgaria On Air.
„Нямаме обособени секторни, тематични политики, липсата им означава, че парите се усвояват
без да се следи за ефекта и не се влагат в проекти в дългосрочен план“, коментира експертът.
Той твърди, че България не е готова за следващия програмен период. „ Общо 3 млрд. евро са
усвоени от общо 8 млрд. евро до месец април, според официални данни. Ако се включат и тези
от селскостопанството се получават 4,8 млрд. евро“, каза Кирчев.
„За последните три години средното усвояване на средствата е по 12% годишно. С тези
темпове няма да успеем да ги усвоим до 2015г., а другата година ще има застъпване на на
старите и новите програми“, коментира консултантът.
„Страната не е готова за следващия програмен период (2014-2020). Програмите на
едро(няколко договора с големи фирми), които са основно за инфраструктурата - „Транспорт“,
„Околна среда“ и части от „Регионално развитие“, успяват да усвоят адекватно средствата,
защото са необходими няколко големи проекта.
Програмите на дребно (много договори с малки фирми), като „Конкурентоспособност“,
„Развитие на човешките ресурси“ и „Развитие на селските райони“, не са ефективни, защото не
е изработена дългосрочна стратегия.
За този програмен период ефективно усвоените средства от ЕС ще са около 50%, прогнозира
Кирчев. „Няма да усвоим една част, а около 10% или 20% ще бъдат рискови до последния
момент“, каза той.
От: Bulgaria On Air
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Дата: 10.06.2013
Източник: www.facebook.com
Връзка: https://www.facebook.com/oic.shumen
Брой думи: 107
Резюме: ОИЦ - Шумен събра на информационна среща представители на микро, малки,
средни и големи предприятия. Представители на МИЕТ, Enterprise Europe Network и
Териториално статистическо бюро - Шумен запознаха фирмите с актуална информация относно
възможности за кандидатстване по ОП " Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика"(ОПРКБИ), рамковите програми на ЕС за бизнеса и ползване на статистаческа
информация при подготовката на европейски проекти
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Заглавие: Областен Информационен Център Шумен
Подзаглавие:
Автор:
Текст: преди 8 часа
ОИЦ - Шумен събра на информационна среща представители на микро, малки, средни и
големи предприятия. Представители на МИЕТ, Enterprise Europe Network и Териториално
статистическо бюро - Шумен запознаха фирмите с актуална информация относно възможности
за кандидатстване по ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика"(ОПРКБИ), рамковите програми на ЕС за бизнеса и ползване на статистаческа
информация при подготовката на европейски проекти. Най-много въпроси фирмите задаваха
въпроси по отворените процедури за кандидатстване по ОПРКБИ - "Енергийна ефективност и
зелена икономика" и "Внедряване на иновации в предприятията". Бизнесът прояви повишен
интерес и към предстоящата за отваряне процедура " Технологична модернизация в малки и
средни предприятия".
(6 снимки)
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Дата: 10.06.2013
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%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872
Брой думи: 220
Резюме: ОП „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ ПРЕДСТАВЯ ПРОЦЕДУРА „ВНЕДРЯВАНЕ НА
ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА” - 03/06/2013
Информационните дни ще се проведат в периода 7 – 14 юни 2013 г.
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 20072013 ще представи откритата процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в
предприятията”.
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Заглавие: Областен информационен център Ловеч сподели връзка.
Подзаглавие:
Автор:
Текст: преди 5 часа
ОП „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ ПРЕДСТАВЯ ПРОЦЕДУРА „ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ
В ПРЕДПРИЯТИЯТА” - 03/06/2013
Информационните дни ще се проведат в периода 7 – 14 юни 2013 г.
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”
2007-2013 ще представи откритата процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в
предприятията”. Допустими кандидати и дейности, подготовка на проектно предложение,
кандидатстване и изпълнение на проекта са темите, които ще бъдат обсъждани на
информационните дни в София (07.06.2013 г.), Пловдив (11.06.2013 г.), Бургас (12.06.2013 г.),
Варна (13.06.2013 г.) и Велико Търново (14.06.2013 г.).
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. Общият
размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 88 012 350 лева. Могат да
кандидатстват микро, малки, средни или големи предприятия, регистрирани по Търговския
закон или Закона за кооперациите. Крайният срок за подаване на проектни предложения е
10.07.2013 г.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на
интернет страницата 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.
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Дата: 10.06.2013
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%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872
Брой думи: 268
Резюме: Среща на ОИЦ-Ловеч в село Градежница (11 снимки)
Срещите на Областен информационен център – Ловеч с хора в малките населени места
станаха традиционни. На 7 юни 2013, експертите на ОИЦ – Ловеч се срещнаха с жителите на
село Градежница, община Тетевен и запознаха местните жители с Европейските фондове и
ползите от тях за хората.

Медиен мониторинг | 6/11/2013

Заглавие: Областен информационен център Ловеч
Подзаглавие:
Автор:
Текст: преди 6 часа
Среща на ОИЦ-Ловеч в село Градежница (11 снимки)
Срещите на Областен информационен център – Ловеч с хора в малките населени места
станаха традиционни. На 7 юни 2013, експертите на ОИЦ – Ловеч се срещнаха с жителите на
село Градежница, община Тетевен и запознаха местните жители с Европейските фондове и
ползите от тях за хората. Управителят Нели Митева представи услугите на ОИЦ-Ловеч и
дейността на мрежата информационни центрове в страната, както и актуалните възможности за
кандидатстване, като насочи вниманието на присъстващите към отворените процедури по ОП
„Конкурентноспособност“, както и схемата „Ученически и студентски практики“ по ОП
„Развитие на човешките ресурси“. Циталия Грозева, експерт ИОУ, разясни на хората от селото
целта на Кохезионната политика на ЕС и как средствата от Еврофондовете могат да достигнат
до всяко населено място и до всеки човек. Тя представи подготовката на новите Оперативни
програми като акцентира на приоритетите и възможните мерки по ОП „Развитие на човешките
ресурси 2014 – 2020“. В събитието взеха участие и представители на МИГ Тетевен. По време
на срещата хората споделиха свои конкретни идеи за облагородяване на селото, за изграждане
на детски и спортни площадки за младите хора и как със собствени средства вече са обособили
малко спортно игрище. Те се заинтересуваха как могат да направят така, че да дойдат повече
средства за задържане на младите хора и подобряване на условията за живеене. Участниците
изказаха своето задоволство от предоставената информация и обещаха да поканят ОИЦ-Ловеч
на нова среща (общоселско събрание), на която повече хора да чуят какво може да се направи
с помощта на евросредствата и да се мотивират заедно да предприемат първите стъпки за
реализиране на своите инициативи.
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