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„Извършване на медиен мониторинг и изработване и предоставяне на контент анализ на
публикациите и излъчванията в печатните и електронни медии по теми, свързани с ОП
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013” от обществена
поръчка с предмет: „Социологически проучвания за изпълнение, мониторинг и оценка на
Комуникационния план на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” 2007 – 2013”
ЕСТАТ ООД, С ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ МЕДИЯЗУУМ ООД

Проект BG161PO003-5.0.01-0004: „Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по оперативна програма
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013” е финансиран по Приоритетна ос 5
„Техническа помощ“ на оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 –
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Медиен мониторинг – обобщение
23.06.2013 г.
Вид медия

Брой материали

Общо за електронните медии, от които:

0



телевизии

0



радиостанции

0
2

вестници, от които:

1

- национални

0

- регионални

1



периодични издания

0



интернет издания и блогове

1



Общо за деня

2
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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

Медиен мониторинг | 6/23/2013

Няма намерена информация.
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Регионални печатни медии
Дата: 18.06.2013
Източник: в. Сливенско дело
Страница: 3
Брой думи: 273
Резюме: Представители на малки и средни предприятия от Сливенска област се запознаха с
актуалните възможности за кандидатстване по ОП "Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика" 2007 - 2013 г. по време на днешната среща, организирана от
Областния информационен център.

Медиен мониторинг | 6/23/2013

Заглавие: Европейски средства за сливенския бизнес?
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Представители на малки и средни предприятия от Сливенска област се запознаха с
актуалните възможности за кандидатстване по ОП "Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика" 2007 - 2013 г. по време на днешната среща, организирана от
Областния информационен център.
Към този момент по оперативната програма са отворени две процедури - "Енергийна
ефективност и зелена икономика" и "Внедряване на иновации в предприятията", които дават
възможност на фирмите да реализират инвестиции в подкрепа на своите идеи.
Интересът на присъстващите беше насочен към процедурата "Внедряване на иновации в
предприятията", чиято цел е повишаване на 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. Всички
кандидати могат да подават своите проектни предложения в срок до 10 юли 2013 г.
Стана ясно, че през второто тримесечие на 2013 г. ще стартира още една процедура, която
също е атрактивна за бизнеса - "Технологична модернизация в малки и средни предприятия",
като допустимите дейности ще бъдат в две направления - елемент "Инвестиции в дълготрайни
материални/нематериални активи" и елемент "Услуги".
Промяната в нормативната уредба, свързана с избора на изпълнители от страна на
бенефициенти при подготовка на проекти по Оперативните програми, също беше поставена на
обсъждане.
Участниците в срещата споделиха и своя опит в разписването и изпълнението на проекти,
отбелязвайки финансовото обезпечаване и осигуряване на средства като трудност, която
срещат в работата си.
Всички присъстващи обаче се обединиха около мнението/че изпълнението на проекти по
европейските програми е важно и ползотворно за развитието на техния бизнес. Те се запознаха
и с добри практики на успешно приключили проекти на фирми по ОП "Конкурентоспособност"
на територията на областта.
18.06.2013 г.
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Периодични печатни издания
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Няма намерена информация.
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Интернет издания и блогове
Дата: 22.06.2013
Източник: www.standartnews.com
Връзка:
http://www.standartnews.com/balgariyaobshtestvo/es_ni_dava_naymnogo_pari_za_kvalifikatsiya-193410.html
Брой думи: 214
Резюме: София. Най-много пари за образование и квалификация ще бъдат предвидени в
новата Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", по която бизнесът ще
получава средства от ЕС през следващия програмен период 2014-2020 г.
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Заглавие: ЕС ни дава най-много пари за квалификация
Подзаглавие:
Автор:
Текст: София. Най-много пари за образование и квалификация ще бъдат предвидени в новата
Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", по която бизнесът ще получава
средства от ЕС през следващия програмен период 2014-2020 г.
Това е нейният приоритет номер 1, следван от инвестициите в интелигентен ръст на
производството. На трето и четвърто място в приоритетите при харченето на парите от ЕС са
развитието на зелената икономика и доброто управление на фирмите.
Досега конкурентоспособността на българската икономика се основава главно на ниските цени
на труда и ресурсите, но целта е до 2020 г. това да се промени. Иновациите, доброто обучение,
модерните научни изследвания и новите технологии ще дърпат икономиката ни напред,
предвиждат параметрите на програмата, предложени от Министерството на икономиката за
обществено обсъждане.
Производителността на труда в България за 1 час работа е 5 евро, докато в ЕС е 32,2 евро.
Това положение трябва да се промени и в тази насока са разработени целите на новата
оперативна програма. Тя има три приоритетни оси, първата е създаване на нови предприятия
и разширяване на съществуващите, но само с иновативни практики. Втората е технологично
модернизиране, ВЕИ и повишаване на енергийната ефективност, а третата - облекчаване на
достъпа до финансиране. Целта на използването на парите от програмата "Иновации и
конкурентоспособност" е до 2020 г. бедните в България да намалеят с 260 хил. души.
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