ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще

www.eufunds.bg

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

Медиен мониторинг
12 юли 2012

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

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

Медиен мониторинг
12 юли 2012
Съдържание
Медиен мониторинг – обобщение .........................................................................................................4
Телевизии и радиостанции ....................................................................................................................5
Няма намерена информация. ............................................................................................................5
Национални печатни медии ...................................................................................................................6
Източник: в. 24 часа ............................................................................................................................6
Заглавие: 800 идеи за бизнес се съревновават за 21 млн. евро ...................................................6
Източник: в. 24 часа ............................................................................................................................7
Заглавие: Борисов при Барозу и Ромпуй в Брюксел .......................................................................7
Източник: в. Сега .................................................................................................................................8
Заглавие: Близо 800 екипа с бизнес идеи ........................................................................................8
Източник: в. Стандарт ........................................................................................................................9
Заглавие: Румънци и гърци искат наши европари ..........................................................................9
Регионални печатни медии ................................................................................................................. 10
Източник: в. Конкурент, Враца ........................................................................................................ 10
Заглавие: Подкрепят проекти за енергийна ефективност ........................................................... 10
Източник: в. Враца днес .................................................................................................................. 11
Заглавие: Информационен ден за бизнеса във Враца ................................................................ 11
Периодични печатни издания ............................................................................................................. 12
Няма намерена информация. ......................................................................................................... 12

Източник: www.focus-news.net ........................................................................................................ 14
Заглавие: Любен Белов: Екипите, а не идеите са по-ценни при кандидатстването за
финансиране по инициативата JEREMIE ...................................................................................... 14
Източник: www.focus-news.net ........................................................................................................ 15
Заглавие: Премиерът Бойко Борисов ще присъства на връчването на договори по ОП
„Конкурентоспособност“ .............................................................................................................. 15
Източник: www.investor.bg ............................................................................................................... 16
Заглавие: Подкрепата за клъстерите не може да се отлепи от точката на замръзване .......... 16
Източник: www.investor.bg ............................................................................................................... 18
Заглавие: Фондовете за рисково финансиране ще гледат 800 проекта, подпомагани по
JEREMIE ........................................................................................................................................... 18

Медиен мониторинг | 7/12/2012

Интернет издания и блогове ............................................................................................................... 13
Източник: www.expert.bg.................................................................................................................. 13
Заглавие: 800 бизнес идеи влизат в битка за финансиране ....................................................... 13

2

Източник: www.mediapool.bg ........................................................................................................... 19
Заглавие: Около 800 бизнес идеи се състезават за 21 млн. евро от "Джеръми" ...................... 19
Източник: www.novini.dir.bg ............................................................................................................. 20
Заглавие: 800 екипа искат финансиране за стартиращ бизнес .................................................. 20
Източник: www.novini.dir.bg ............................................................................................................. 21
Заглавие: Подписват договори с 16 предприятия, спечелили финансиране по ОП
„Конкурентоспособност“ .............................................................................................................. 21
Източник: www.novini.dir.bg ............................................................................................................. 22
Заглавие: Фондовете за рисково финансиране ще гледат 800 проекта, подпомагани по
JEREMIE ........................................................................................................................................... 22
Източник: www.novini.dir.bg ............................................................................................................. 23
Заглавие: 800 бизнес идеи влизат в битка за финансиране ....................................................... 23
Източник: www.money.bg ................................................................................................................. 24
Заглавие: 800 екипа искат финансиране за стартиращ бизнес .................................................. 24
Източник: www.cross-bg.net ............................................................................................................. 25
Заглавие: Подписват договори с 16 предприятия, спечелили финансиране по ОП
„Конкурентоспособност" .............................................................................................................. 25
Източник: www.bta.bg....................................................................................................................... 26
Заглавие: Близо 800 екипа кандидатстваха за финансиране от двата фонда, стартирали в
рамките на инициативата JEREMIE ............................................................................................... 26
Източник: www.bta.bg....................................................................................................................... 27
Заглавие: Премиерът Бойко Борисов ще присъства на връчването на договори по ОП
"Конкурентоспособност" .............................................................................................................. 27
Източник: www.vesti.bg .................................................................................................................... 28
Заглавие: Близо 800 екипа кандидатстваха по инициативата JEREMIE.................................... 28
Източник: www.kaldata.com ............................................................................................................. 29
Заглавие: Небивал интерес към програмата JEREMIE ............................................................... 29

Източник: www.b2bnews.bg ............................................................................................................. 31
Заглавие: Фондовете за рисково финансиране ще гледат 800 проекта, подпомагани по
JEREMIE ........................................................................................................................................... 31
Източник: www.b2bnews.bg ............................................................................................................. 32
Заглавие: 800 бизнес идеи влизат в битка за финансиране ....................................................... 32
Източник: www.1kam1.com .............................................................................................................. 33
Заглавие: 800 екипа кандидатстваха за финасиране в рамките на инициативата JEREMIE .. 33

Медиен мониторинг | 7/12/2012

Източник: www.b2bnews.bg ............................................................................................................. 30
Заглавие: 800 екипа са кандидатствали за финансиране по JEREMIE ..................................... 30

3

Медиен мониторинг – обобщение
12.07.2012 г.
Вид медия

Брой материали

Общо за електронните медии, от които:

0



телевизии

0



радиостанции

0
26

вестници, от които:

6

- национални

4

- регионални

2



периодични издания

0



интернет издания и блогове

20



Общо за деня

26
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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: 12.07.2012
Източник: в. 24 часа
Страница: 9
Брой думи: 40
Резюме: Това е финансирането по фондовете за подкрепа на предприемачеството, създадени
по инициативата JEREMIE. Първият етап е приключил в края на юни. Очаква се първите
инвестиции в стартиращи компании да са през есента. Тогава неодобрени проекти ще могат да
кандидатстват пак.

Медиен мониторинг | 7/12/2012

Заглавие: 800 идеи за бизнес се съревновават за 21 млн. евро
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Това е финансирането по фондовете за подкрепа на предприемачеството, създадени по
инициативата JEREMIE. Първият етап е приключил в края на юни. Очаква се първите
инвестиции в стартиращи компании да са през есента. Тогава неодобрени проекти ще могат да
кандидатстват пак.
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Дата: 12.07.2012
Източник: в. 24 часа
Страница: 24
Брой думи: 212
Резюме: Премиерът Бойко Борисов отлетя в ранния следобед вчера на работно посещение в
Брюксел.
По негово искане в белгийската столица той се видя с председателя на Европейския съвет
Херман ван Ромпуй и с председателя на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу,
съобщиха от правителствената информационна служба.
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Заглавие: Борисов при Барозу и Ромпуй в Брюксел
Подзаглавие: Обсъжда с тях как България усвоява средства от европейските фондове
Автор:
Текст: Премиерът Бойко Борисов отлетя в ранния следобед вчера на работно посещение в
Брюксел.
По негово искане в белгийската столица той се видя с председателя на Европейския съвет
Херман ван Ромпуй и с председателя на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу,
съобщиха от правителствената информационна служба.
По предварителна информация Борисов е представил на двамата висши ръководители на ЕС
равнището на усвояване от България на средствата от европейските фондове. Освен това той
ги е информирал и за емитираните от страната ни облигации на стойност 950 млн. евро.
В разговорите на българския министър-председател с Ромпуй и Барозу са били обсъдени
кохезионната и данъчната политика в Европейския съюз и работата по Стратегията на ЕС за
растеж "Европа 2020", се казва още в съобщението на правителствената пресслужба.
Веднага след срещата с Барозу Борисов е излетял обратно за България.
Днес сутринта Борисов и министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ще
присъстват на подписването на 16 договора с големи предприятия, спечелили финансиране по
оперативна програма "Конкурентоспособност".
След това министър-председателят ще пререже лентата на отсечката Нова Загора - Ямбол от
автомагистрала "Тракия". Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на ЕС чрез
Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г. Общата дължина на участъка от Нова Загора до
Ямбол е 35,7 км, а стойността на обекта е близо 134 млн. лв. с ДДС.
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Дата: 12.07.2012
Източник: в. Сега
Страница: 6
Брой думи: 54
Резюме: кандидатстваха за финансиране от първите по рода си фондове за подкрепа на
предприемачеството по инициативата "Джереми", съобщиха от икономическото министерство.
Заявленията се приемаха до края на юни. Тези от екипите, които не са одобрени, ще могат да
подадат наново подобрените си идеи през есента, когато се очаква да бъде отворен вторият
прозорец за кандидатстване.
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Заглавие: Близо 800 екипа с бизнес идеи
Подзаглавие:
Автор:
Текст: кандидатстваха за финансиране от първите по рода си фондове за подкрепа на
предприемачеството по инициативата "Джереми", съобщиха от икономическото министерство.
Заявленията се приемаха до края на юни. Тези от екипите, които не са одобрени, ще могат да
подадат наново подобрените си идеи през есента, когато се очаква да бъде отворен вторият
прозорец за кандидатстване.
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Дата: 12.07.2012
Източник: в. Стандарт
Страница: 9
Брой думи: 104
Резюме: Предприемачи от Румъния и Гърция искат да започват бизнес с пари от Европа,
предназначени за България. Те кандидатстват за първоначално финансиране за започване на
бизнес по програма JEREMIE. Документи за кандидатстване вече са подали близо 800 екипа
предприемачи. От тях около 1/3 са предложения на чужденци, предимно от региона на
Балканите, което допринася за една от стратегическите цели на инструмента - да спомогне
България да се утвърди като притегателно място за иновации, инвестиции и стартиране на
бизнес в региона, коментират от Министерството на икономиката. Скоро ще започне и
пресяването на проектите. Първите инвестиции в стартиращи компании, финансирани по
JEREMIE, се очаква да започнат наесен.
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Заглавие: Румънци и гърци искат наши европари
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Предприемачи от Румъния и Гърция искат да започват бизнес с пари от Европа,
предназначени за България. Те кандидатстват за първоначално финансиране за започване на
бизнес по програма JEREMIE. Документи за кандидатстване вече са подали близо 800 екипа
предприемачи. От тях около 1/3 са предложения на чужденци, предимно от региона на
Балканите, което допринася за една от стратегическите цели на инструмента - да спомогне
България да се утвърди като притегателно място за иновации, инвестиции и стартиране на
бизнес в региона, коментират от Министерството на икономиката. Скоро ще започне и
пресяването на проектите. Първите инвестиции в стартиращи компании, финансирани по
JEREMIE, се очаква да започнат наесен.
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Регионални печатни медии
Дата: 10.07.2012
Източник: в. Конкурент, Враца
Страница: 2
Брой думи: 115
Резюме: При изключителен интерес се проведе вчерашният информационен ден за
разясняване процедурите за кандидатстване с проекти по оперативна програма "Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика".
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Заглавие: Подкрепят проекти за енергийна ефективност
Подзаглавие:
Автор:
Текст: При изключителен интерес се проведе вчерашният информационен ден за разясняване
процедурите за кандидатстване с проекти по оперативна програма "Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика".
Срещата беше организирана от министерството на икономиката, енергетиката и туризма, а
лектори бяха експерти от главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност".
Според специалистите, за пръв път финансовата помощ се обединява с кредитната европейска
банка за възстановяване и развитие и с европейските фондове, като в тези финансови
институции има и шест български банки. На присъстващите бяха разяснени насоките за
кандидатстване по две от схемите за проекти по енергийна ефективност и за възобновяеми
енергийни източници. Посочено бе, че няма минимален размер на помощта, а максималният е
до 2 000 000 лева.
10.07.2012 г.
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Дата: 10.07.2012
Източник: в. Враца днес
Страница: 2
Брой думи: 119
Резюме: Информационен ден за бизнеса се проведе вчера в конферентната зала на търговско
- промишлената палата във Враца. Той бе организиран от министерство на икономиката,
енергетиката и туризма. Целта на информационната среща бе да се запознаят
представителите на българските предприятия и научните среди детайлно с условията и начина
на кандидатстване по проектни предложения.
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Заглавие: Информационен ден за бизнеса във Враца
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Информационен ден за бизнеса се проведе вчера в конферентната зала на търговско промишлената палата във Враца. Той бе организиран от министерство на икономиката,
енергетиката и туризма. Целта на информационната среща бе да се запознаят
представителите на българските предприятия и научните среди детайлно с условията и начина
на кандидатстване по проектни предложения.
Информационната инициатива е по ОП "Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика 2007-2013" по проект "Енергийна ефективност и зелена икономика".
На срещата бяха представени основните параметри на процедурата и допустимите кандидати,
проекти, дейности и разходи. Представени бяха и условията за допустимост на разходите,
специфичните ограничения по видове разходи, вариантите за изплащане на безвъзмездната
финансова помощ, както и допустимите материали и оборудване, което може да бъде
финансирано.
10.07.2012 г.
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Периодични печатни издания
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Няма намерена информация.
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Интернет издания и блогове
Дата: 11.07.2012
Източник: www.expert.bg
Връзка: http://news.expert.bg/n393171
Брой думи: 314
Резюме: Близо 800 екипа с бизнес идеи кандидатстваха за финансиране от първите по рода си
фондове за подкрепа на предприемачеството и предоставяне на първоначално финансиране,
създадени по инициативата JEREMIE в България.
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Заглавие: 800 бизнес идеи влизат в битка за финансиране
Подзаглавие: Чакат пари по инициативата JEREMIE, една трета от кандидатите са
чуждестранни предприемачи
Автор:
Текст: Близо 800 екипа с бизнес идеи кандидатстваха за финансиране от първите по рода си
фондове за подкрепа на предприемачеството и предоставяне на първоначално финансиране,
създадени по инициативата JEREMIE в България.
Това стана ясно в края на първия прозорец за кандидатстване, който приключи в края на месец
юни, съобщиха от МИЕТ.
Управлението на фондовете се извършва от екипите на Eleven (www.eleven.bg) и LAUNCHub
(www.launchub.com), които бяха избрани от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) през м.
април 2012 г.
Резултатите от първия прозорец на кандидатстване надминаха и предварителните очаквания
на самите фонд мениджъри, както и на екипа на ЕИФ в София.
Това се доказва освен с внушителния брой кандидатури, също и от факта, че около 1/3 от
всички кандидатури са от чуждестранни предприемачи, предимно от региона, което допринася
за една от стратегическите цели на инструмента - да спомогне България да се утвърди, като
притегателно място за иновации, инвестиции и стартиране на бизнес на Балканите.
След затварянето на първия прозорец за кандидатстване и двата екипа ще започнат подробен
преглед и селекция на изпратените кандидатури.
Този процес ще премине през няколко етапа, последния от които е презентация пред
инвестиционните комитети на двата фонда, които взимат решение за инвестиране. Очаква се
първите инвестиции в стартиращи компании да се случат през есента на 2012 г.
Предприемачите, които не са одобрени, ще имат възможност отново да кандидатстват за
финансиране с подобрените си идеи през есента, когато се очаква да бъде отворен втория
прозорец за кандидатстване.
Съгласно предварителните прогнози на двата фонда, до края на 2015 г., до когато трябва да
бъдат инвестирани средствата по инициативата JEREMIE, прозорците за кандидатстване ще
бъдат отваряни на всеки 3-4 месеца, като по този начин над 300 бизнес идеи ще могат да
получат финансиране.
Eleven и LAUNCHub управляват финансовия инструмент за подкрепа на предприемачеството и
предоставяне на първоначално финансиране (Acceleration & Seed Fund), финансиран с 21 млн.
евро по линия на инициативата JEREMIE в рамките на ОП "Конкурентоспособност".
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Дата: 10.07.2012
Източник: www.focus-news.net
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=3Dn1674251
Брой думи: 149
Резюме: София. Следващата седмица ще стане ясно кои от кандидатите за финансиране по
инициативата JEREMIE ще получат одобрение на идеите си и средства за тяхното
реализиране.
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Заглавие: Любен Белов: Екипите, а не идеите са по-ценни при кандидатстването за
финансиране по инициативата JEREMIE
Подзаглавие:
Автор:
Текст: София. Следващата седмица ще стане ясно кои от кандидатите за финансиране по
инициативата JEREMIE ще получат одобрение на идеите си и средства за тяхното
реализиране. Това каза в предаването INVESTBOOK на телевизия Bulgaria ON AIR Любен
Белов, основател на инвестиционния фонд LAUNCHhub, който преди няколко месеца беше
избран за разпределяне на част от средствата по инициативата. По думите на Белов, това,
което ще бъде оценяване при кандидатите, са преди всичко екипите, които стоят зад идеите, а
не самите идеи, защото в бъдеще те могат да бъдат доразвити, както това се е случвало с
много други проекти. Той каза още, че няма ограничение за степента, в която са развити
проектите, но вероятно в крайна сметка ще бъдат одобрени осем екипа. За отпадналите
кандидати ще има нов шанс през есента, когато се очаква да бъде отворен нов прозорец за
кандидатстване, а общо годишно очакванията са да бъдат отваряни по три такива прозореца.
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Дата: 11.07.2012
Източник: www.focus-news.net
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=3Dn1674559
Брой думи: 78
Резюме: София. Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев ще присъстват утре, 12 юли, на подписването на 16
договора с големи предприятия, спечелили финансиране по ОП „Конкурентоспособност“. Това
съобщиха от правителствената информационна служба.
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Заглавие: Премиерът Бойко Борисов ще присъства на връчването на договори по ОП
„Конкурентоспособност“
Подзаглавие:
Автор:
Текст: София. Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев ще присъстват утре, 12 юли, на подписването на 16
договора с големи предприятия, спечелили финансиране по ОП „Конкурентоспособност“.
Това съобщиха от правителствената информационна служба.
Договорите са на стойност 42,6 млн. лв. и са по процедурата за инвестиции в зелена индустрия.
Общият размер на финансирането по тази процедура е 78,2 млн. лв. (40 млн. евро).
Останалите 14 договора със спечелили кандидати ще бъдат сключени през следващите
седмици.
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Дата: 11.07.2012
Източник: www.investor.bg
Връзка:
http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/podkrepata-za-klysterite-ne-moje-da-seotlepi-ot-tochkata-na-zamryzvane,137217/?page=3D1
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Заглавие: Подкрепата за клъстерите не може да се отлепи от точката на замръзване
Подзаглавие: Бизнесът се оплаква от непосилна бюрокрация, тежка комуникация с
изпълнителната власт и безумни изисквания при кандидатстване за европари
Автор:
Текст: В последните месеци управляващите отделиха много време и усилия в политическо
говорене за капацитета на клъстерите да подобрят конкурентоспособността на българската
икономика. Особено активен беше президентът Росен Плевнелиев, който видя възможност
чрез групирането на фирмите в клъстери да се привличат инвестиции и да се развива бизнесът
в България.
Клъстерите у нас обаче се сблъскват с непосилна бюрокрация, трудно комуникират с
централната изпълнителна власт и се борят с безумни изисквания при кандидатстването и
изпълнението на проекти.
Преди няколко месеца представители на действащите клъстери поискаха спешно да бъдат
променени правилата за подпомагане на обединенията от фирми с европейски пари по линия
на оперативната програма „Конкурентоспособност“. Досега обаче тези искания не са
изпълнени, въпреки че по схемата за подпомагане на клъстерите са усвоени едва около 10% от
предвидените средства, а сегашният програмен период е към своя край.
Председателят на Българския ИКТ клъстер Петър Статев алармира, че схемата в подкрепа на
клъстерите по програма „Конкурентоспособност“ е направена така, че парите да не стигат до
бизнеса. Председателят на Асоциацията на бизнес клъстерите Геновева Христова допълни, че
в България липсва стратегия за развитието на клъстерите, както и че административният и
експертният капацитет за оценката на проектите и одобрението на дейностите е
незадоволителен.
От организацията се надяват до края на годината и най-късно до началото на следващата да
бъде преработена схемата за подкрепа на клъстерите, за да може в оставащото до края на
сегашния програмен период време повече подобни обединения да кандидатстват и реално да
усвоят европейски средства.
Представителите на клъстерите освен това настояват да се подобри комуникацията с
централната власт, да се поставят ясни срокове за разглеждането на проектните предложения,
които сега липсват, както и да се опростят процедурите по отчитане на дейностите по
проектите, обясни Геновева Христова.
Клъстерите – генератори на растеж
В България се заговори за клъстери още по време на управлението на Симеон
Сакскобургготски. Първите работещи индустриални клъстери се появиха през 2004 г., като
досега са сформирани общо 42 подобни обединения, показват данни на Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма.
Според Геновева Христова обаче реално действащите клъстери са не повече от петнайсетина
и са предимно от секторите на новите технологии, както и някои традиционни за България
икономически сектори, като текстила и мебелната промишленост. Работещи клъстери има и в
морската индустрия, както и в сектора на възобновяемите източници на енергия, допълни тя.
Христова очаква клъстерите у нас да се увеличават с времето. „През последната година имаше
редица събития, които накараха хората да се замислят за обединяване в клъстери заради
конкурентните им предимства“, коментира тя.
Ползите от обединенията на фирмите са много, допълва Геновева Христова. По думите й в
едно подобно обединение е много по-лесно да се отдели ресурс за финансирането на научна и
развойна дейност и да се работи за внедряването на иновации, отколкото в една
самостоятелна фирма.
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Резюме: В последните месеци управляващите отделиха много време и усилия в политическо
говорене за капацитета на клъстерите да подобрят конкурентоспособността на българската
икономика. Особено активен беше президентът Росен Плевнелиев, който видя възможност
чрез групирането на фирмите в клъстери да се привличат инвестиции и да се развива бизнесът
в България.
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Клъстерите освен това увеличават възможностите си и вероятността да стъпят на външни
пазари и да увеличат работата си, отколкото ако отделните фирми сами се борят за излизане
на международните пазари.
Показателен пример е Българският мебелен клъстер, чийто председател е Геновева Христова.
„На фона на общата криза и стагнация в мебелната промишленост, която миналата година
регистрира 25-30% спад, мебелният клъстер през 2011 г. излезе с ръст от 10-12%“, посочи тя.
„Сега оборотите за първото шестмесечие са колкото оборотите за миналата година.
Референциите се увеличават, бизнесът се разраства, доказваме се и имаме работа, защото
сме клъстер“, коментира Христова.
Спънки и проблеми
Въпреки резултатите, които постигат фирмите, обединени в клъстери, и политическото
говорене за приоритетно развитие на тези обединения, практиката показва точно обратното.
Петър Статев посочва, че не е ясно къде в приоритетите на икономическото министерство
стоят клъстерите, особено след като агенцията за малки и средни предприятия се вля в
икономическото министерство, както и след напускането на зам.-министър Жулиета Хубенова,
която отговаряше за еврофондовете.
По думите му в момента кандидатстването по схемата за подкрепа на клъстерите с европейски
пари е обезсмислено, освен ако фирмите нямат интерес да източват европейски средства.
Освен това нито един клъстер не е кандидатствал по инвестиционната компонента на схемата
за подкрепа на фирмените обединения заради тежките изисквания, допълни Статев.
Геновева Христова посочи, че освен тромавите административни процедури, сред основните
проблеми е и затормозената комуникация с централната власт. Според нея регионалните
офиси на главната дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност", която е
управляващ орган на оперативната програма, изпълняват ролята на своебразни пощенски
кутии.
Решението на този проблем е на регионалните офиси да бъдат дадени повече правомощия,
коментира Христова. Според нея на първо време в икономическото министерство трябва да
бъде назначен конкретен човек, който да отговаря за развитието на клъстерите и с когото
формациите да общуват. В последствие може да се мисли за национален координатор на
политиката за развитие на клъстерите, който да бъде подпомаган в дейността си от регионални
координатори в регионите за планиране.
Друг проблем според Геновева Христова е невъзможността клъстерите от аграрния сектор да
кандидатстват по схемата, финансирана със средства от програма „Конкурентоспособност“.
Тези клъстери могат да кандидатстват само за финансиране на дейности, които не са свързани
с първичното им производство, каквито са маркетинга и рекламата например, и нямат
възможност да търсят финансова подкрепа по линия на програмата за развитието на селските
райони.
Този проблем може да бъде решен като политиката за развитие на клъстерите започне да се
осъществява от повече министерства, обясни Геновева Христова. В момента цялата
отговорност е стоварена единствено върху икономическото ведомство, а подкрепата за
клъстерите от агросектора например може да се осъществява от ресорното им земеделско
министерство, смята тя.
Обединенията от фирми обаче се оплакват най-много от бумащината, която трябва да
подготвят във връзка с отчитането на проектите им, финансирани с европари. Някои от
клъстерите, които работят по европроекти, се сблъскват и с липсата на експертен капацитет на
администрацията при оценката на дейността им, заради което крайният резултат е орязан
бюджет и забавяне на възстановяването на разходите.
Такъв е случаят с Индустриален клъстер „Електромобили“, който вече 8 месеца работи по
проект, финансиран по схемата от програма „Конкурентоспособност“, а не е получил и един
лев европейски пари, с които да си възстанови направените разходи.
Представителите на клъстерите се надяват, че промяната в отношението на администрацията
все пак ще се случи. Надеждите на обединенията са свързани с новия директор на генералната
дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в икономическото министерство
Кирил Гератлиев. Той е добре познат на бизнеса като експерт от времето, когато работеше в
министерството на регионалното развитие.
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Дата: 11.07.2012
Източник: www.investor.bg
Връзка: http://www.investor.bg/evroproekti/264/a/fondovete-za-riskovo-finansirane-shte-gledat-800proekta-podpomagani-po-jeremie,137271/
Брой думи: 303
Резюме: Близо 800 екипа са кандидатствали с бизнес идеи, които да бъдат подпомагани от
фондовете за рисково финансиране и за подкрепа на стартиращи иновативни компании,
създадени в България по европейската инициатива JEREMIE.
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Заглавие: Фондовете за рисково финансиране ще гледат 800 проекта, подпомагани по
JEREMIE
Подзаглавие: Очаква се първите инвестиции за стартиращи иновативни фирми да се отпуснат
през есента
Автор:
Текст: Близо 800 екипа са кандидатствали с бизнес идеи, които да бъдат подпомагани от
фондовете за рисково финансиране и за подкрепа на стартиращи иновативни компании,
създадени в България по европейската инициатива JEREMIE.
Това съобщиха от министерството на икономиката след приключването на първия прием на
предложения, извършени от двата фонда, определени от Европейския инвестиционен фонд
(ЕИФ) да управляват средствата. Финансирането по JEREMIE се извършва със средства от
оперативна програма „Конкурентоспособност на българската икономика“.
Управлението на двата фонда за рисково финансиране се извършва от екипите на Eleven
(www.eleven.bg) и LAUNCHub (www.launchub.com), припомниха от ведомството.
Екипите кандидатстват с проекти за развитие на иновациите или с аргументирани идеи за
създаване на нов перспективен бизнес. Освен български фирми и научни екипи, близо една
трета от кандидатите са чуждестранни компании, които могат да се подпомагат, само ако бъдат
регистрирани в страната.
Интересът към рисковото финансиране според експертите доказва, че е възможно България да
се утвърди като притегателно място на Балканите, където да се развиват иновациите и
инвестициите в стартиращи перспективни компании, което е записано и в стратегията на
правителството.
След приемането на 800-те предложения екипите на двата фонда ще започнат подробна
селекция на проектите, която ще премине през няколко етапа.
След съответното пресяване инвестиционните комитети на двата фонда ще обявят
окончателно кои идеи да бъдат финансирани. Очаква се първите инвестиции в стартиращите
иновативни компании да стане през есента на 2012 г.
Предприемачите, които не са одобрени, ще имат възможност да кандидатстват повторно за
финансиране с подобрените си идеи през есента, когато се очаква да бъде отворен вторият
прозорец за кандидатстване, поясниха още от министерството.
Според плановете на екипите, управляващи фондовете, до края на 2015 г., когато трябва да
бъдат усвоени планираните средства по инициативата JEREMIE, прозорците за кандидатстване
ще бъдат отваряни на всеки 3-4 месеца, като по този начин над 300 бизнес идеи ще могат да
получат финансиране, поясниха от министерството.
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Резюме: Близо 800 екипа с бизнес идеи са кандидатствали за финансиране от фондовете за
подкрепа на предприемачеството и предоставяне на първоначално финансиране, създадени по
инициативата "Джеръми" (JEREMIE) в България. Това съобщиха от Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) в сряда. Първият прозорец за кандидатстване на
проекти приключи в края на м. юни.
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Заглавие: Около 800 бизнес идеи се състезават за 21 млн. евро от "Джеръми"
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Близо 800 екипа с бизнес идеи са кандидатствали за финансиране от фондовете за
подкрепа на предприемачеството и предоставяне на първоначално финансиране, създадени по
инициативата "Джеръми" (JEREMIE) в България. Това съобщиха от Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) в сряда. Първият прозорец за кандидатстване на
проекти приключи в края на м. юни.
Инструментът за подкрепа на предприемачеството и предоставяне на първоначално
финансиране (Acceleration & Seed Fund) е финансиран с 21 млн. евро по линия на
инициативата JEREMIE в рамките на ОП "Конкурентоспособност". Фондовете се управлява от
Eleven и LAUNCHub.
Резултатите от първия прозорец на кандидатстване надминаха и предварителните очаквания
на самите фонд мениджъри, както и на екипа на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) в
София, допълват от ведомството. Според него доказателство за това е не само внушителният
брой кандидатури,но и фактът, че около 1/3 от всички кандидатури са от чуждестранни
предприемачи, предимно от региона. Това допринася за една от стратегическите цели на
инструмента - да спомогне България да се утвърди, като притегателно място за иновации,
инвестиции и стартиране на бизнес на Балканите, посочват от МИЕТ..
След затварянето на първия прозорец за кандидатстване и двата екипа ще започнат подробнен
преглед и селекция на изпратените кандидатури. Това ще стане на няколко етапа, последния
тот които е презентация пред инвестиционните комитети на двата фонда, които взимат
решение за инвестиране. Очаква се първите инвестиции в стартиращи компании да се случат
през есента на 2012 г.
Предприемачите, които не са одобрени, ще имат възможност отново да кандидатстват за
финансиране с подобрените си идеи през есента, когато се очаква да бъде отворен втория
прозорец за кандидатстване. Съгласно предварителните прогнози на двата фонда, до края на
2015 г., до когато трябва да бъдат инвестирани средствата по инициативата "Джеръми",
прозорците за кандидатстване ще бъдат отваряни на всеки 3-4 месеца, като по този начин над
300 бизнес идеи ще могат да получат финансиране.
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Дата: 11.07.2012
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=11541844
Брой думи: 312
Резюме: Близо 800 екипа с бизнес идеи кандидатстваха за финансиране от първите по рода си
фондове за подкрепа на предприемачеството и предоставяне на първоначално финансиране,
създадени по инициативата JEREMIE в България. Това стана ясно в края на първия прозорец
за кандидатстване, който приключи в края на юни, съобщи прес службата на МИЕТ.
Управлението на фондовете се извършва от екипите на Eleven (www.
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Заглавие: 800 екипа искат финансиране за стартиращ бизнес
Подзаглавие: Очаква се първите инвестиции в нови компании да се случат през есента на
2012 г., уверяват от МИЕТ
Автор:
Текст: Близо 800 екипа с бизнес идеи кандидатстваха за финансиране от първите по рода си
фондове за подкрепа на предприемачеството и предоставяне на първоначално финансиране,
създадени по инициативата JEREMIE в България. Това стана ясно в края на първия прозорец
за кандидатстване, който приключи в края на юни, съобщи прес службата на МИЕТ.
Управлението на фондовете се извършва от екипите на Eleven (www.launchub.com), които бяха
избрани от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) през м. април 2012 г.
Резултатите от първия прозорец на кандидатстване надминаха и предварителните очаквания
на самите фонд мениджъри, както и на екипа на ЕИФ в София. Това се доказва освен с
внушителния брой кандидатури, също и от факта, че около 1/3 от всички кандидатури са от
чуждестранни предприемачи, предимно от региона, което допринася за една от стратегическите
цели на инструмента - да спомогне България да се утвърди, като притегателно място за
иновации, инвестиции и стартиране на бизнес на Балканите.
След затварянето на първия прозорец за кандидатстване и двата екипа ще започнат подробен
преглед и селекция на изпратените кандидатури. Този процес ще премине през няколко етапа,
последния от които е презентация пред инвестиционните комитети на двата фонда, които
взимат решение за инвестиране. Очаква се първите инвестиции в стартиращи компании да се
случат през есента на 2012 г.
Предприемачите, които не са одобрени, ще имат възможност отново да кандидатстват за
финансиране с подобрените си идеи през есента, когато се очаква да бъде отворен втория
прозорец за кандидатстване. Съгласно предварителните прогнози на двата фонда, до края на
2015г., до когато трябва да бъдат инвестирани средствата по инициативата JEREMIE,
прозорците за кандидатстване ще бъдат отваряни на всеки 3-4 месеца, като по този начин над
300 бизнес идеи ще могат да получат финансиране.
Eleven и LAUNCHub управляват финансовия инструмент за подкрепа на предприемачеството и
предоставяне на първоначално финансиране (Acceleration & Seed Fund), финансиран с 21 млн.
евро по линия на инициативата JEREMIE в рамките на ОП "Конкурентоспособност".
money.bg

20

Дата: 11.07.2012
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=3D11543664
Брой думи: 73
Резюме: София /КРОСС/ Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ще присъстват утре, 12 юли, на
подписването на 16 договора с големи предприятия, спечелили финансиране по ОП
«Конкурентоспособност“.
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Заглавие: Подписват договори с 16 предприятия, спечелили финансиране по ОП
„Конкурентоспособност“
Подзаглавие:
Автор:
Текст: София /КРОСС/ Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев ще присъстват утре, 12 юли, на подписването на 16
договора с големи предприятия, спечелили финансиране по ОП «Конкурентоспособност“.
Договорите са на стойност 42,6 млн. лв. и са по процедурата за инвестиции в зелена индустрия.
Общият размер на финансирането по тази процедура е 78,2 млн. лв. (40 млн. евро).
Останалите 14 договора със спечелили кандидати ще бъдат сключени през следващите
седмици.
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Дата: 11.07.2012
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=3D11542764
Брой думи: 66
Резюме: Близо 800 екипа са кандидатствали с бизнес идеи, които да бъдат подпомагани от
фондовете за рисково финансиране и за подкрепа на стартиращи иновативни компании,
създадени в България по европейската инициатива JEREMIE.
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Заглавие: Фондовете за рисково финансиране ще гледат 800 проекта, подпомагани по
JEREMIE
Подзаглавие: Очаква се първите инвестиции за стартиращи иновативни фирми да се отпуснат
през есента
Автор:
Текст: Близо 800 екипа са кандидатствали с бизнес идеи, които да бъдат подпомагани от
фондовете за рисково финансиране и за подкрепа на стартиращи иновативни компании,
създадени в България по европейската инициатива JEREMIE.
Това съобщиха от министерството на икономиката след приключването на първия прием на
предложения, извършени от двата фонда, определени от Европейския инвестиционен фонд
(ЕИФ) да управляват средствата. Финансирането по JEREMIE се извършва със средства от
оперативна програма
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Дата: 11.07.2012
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=3D11544101
Брой думи: 75
Резюме: Близо 800 екипа с бизнес идеи кандидатстваха за финансиране от първите по рода си
фондове за подкрепа на предприемачеството и предоставяне на първоначално финансиране,
създадени по инициативата JEREMIE в България.
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Заглавие: 800 бизнес идеи влизат в битка за финансиране
Подзаглавие: Чакат пари по инициативата JEREMIE, една трета от кандидатите са
чуждестранни предприемачи
Автор:
Текст: Близо 800 екипа с бизнес идеи кандидатстваха за финансиране от първите по рода си
фондове за подкрепа на предприемачеството и предоставяне на първоначално финансиране,
създадени по инициативата JEREMIE в България.
Това стана ясно в края на първия прозорец за кандидатстване, който приключи в края на месец
юни, съобщиха от МИЕТ.
Управлението на фондовете се извършва от екипите на Eleven (www.eleven.bg) и LAUNCHub
(www.launchub.com), които бяха избрани от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) през м.
април 2012 г.
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Дата: 11.07.2012
Източник: www.money.bg
Връзка: http://money.bg/news/id_636283240
Брой думи: 314
Резюме: Близо 800 екипа с бизнес идеи кандидатстваха за финансиране от първите по рода си
фондове за подкрепа на предприемачеството и предоставяне на първоначално финансиране,
създадени по инициативата JEREMIE в България. Това стана ясно в края на първия прозорец
за кандидатстване, който приключи в края на юни, съобщи прес службата на МИЕТ.
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Заглавие: 800 екипа искат финансиране за стартиращ бизнес
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Близо 800 екипа с бизнес идеи кандидатстваха за финансиране от първите по рода си
фондове за подкрепа на предприемачеството и предоставяне на първоначално финансиране,
създадени по инициативата JEREMIE в България. Това стана ясно в края на първия прозорец
за кандидатстване, който приключи в края на юни, съобщи прес службата на МИЕТ.
Управлението на фондовете се извършва от екипите на Eleven (www.eleven.bg) и LAUNCHub
(www.launchub.com), които бяха избрани от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) през м.
април 2012 г.
Резултатите от първия прозорец на кандидатстване надминаха и предварителните очаквания
на самите фонд мениджъри, както и на екипа на ЕИФ в София. Това се доказва освен с
внушителния брой кандидатури, също и от факта, че около 1/3 от всички кандидатури са от
чуждестранни предприемачи, предимно от региона, което допринася за една от стратегическите
цели на инструмента - да спомогне България да се утвърди, като притегателно място за
иновации, инвестиции и стартиране на бизнес на Балканите.
След затварянето на първия прозорец за кандидатстване и двата екипа ще започнат подробен
преглед и селекция на изпратените кандидатури. Този процес ще премине през няколко етапа,
последния от които е презентация пред инвестиционните комитети на двата фонда, които
взимат решение за инвестиране. Очаква се първите инвестиции в стартиращи компании да се
случат през есента на 2012 г.
Предприемачите, които не са одобрени, ще имат възможност отново да кандидатстват за
финансиране с подобрените си идеи през есента, когато се очаква да бъде отворен втория
прозорец за кандидатстване. Съгласно предварителните прогнози на двата фонда, до края на
2015г., до когато трябва да бъдат инвестирани средствата по инициативата JEREMIE,
прозорците за кандидатстване ще бъдат отваряни на всеки 3-4 месеца, като по този начин над
300 бизнес идеи ще могат да получат финансиране.
Eleven и LAUNCHub управляват финансовия инструмент за подкрепа на предприемачеството и
предоставяне на първоначално финансиране (Acceleration & Seed Fund), финансиран с 21 млн.
евро по линия на инициативата JEREMIE в рамките на ОП "Конкурентоспособност".
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Дата: 11.07.2012
Източник: www.cross-bg.net
Връзка: http://www.cross.bg/1314275
Брой думи: 73
Резюме: София /КРОСС/ Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ще присъстват утре, 12 юли, на
подписването на 16 договора с големи предприятия, спечелили финансиране по ОП
„Конкурентоспособност".
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Заглавие: Подписват договори с 16 предприятия, спечелили финансиране по ОП
„Конкурентоспособност"
Подзаглавие:
Автор:
Текст: София /КРОСС/ Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев ще присъстват утре, 12 юли, на подписването на 16
договора с големи предприятия, спечелили финансиране по ОП „Конкурентоспособност".
Договорите са на стойност 42,6 млн. лв. и са по процедурата за инвестиции в зелена индустрия.
Общият размер на финансирането по тази процедура е 78,2 млн. лв. (40 млн. евро).
Останалите 14 договора със спечелили кандидати ще бъдат сключени през следващите
седмици.
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Дата: 11.07.2012
Източник: www.bta.bg
Връзка:
http://www.bta.bg/subscription.php/bg?news_filters[search][text]=3DJEREMIE&news_filters[created_o
n][from]=3D&news_filters[created_on][to]=3D&news_filters[_csrf_token]=3D0c8340dc6001a1ca33599
9292919ecf1
Брой думи: 242
Резюме: Близо 800 екипа с бизнес идеи кандидатстваха за финансиране от първите по рода си
фондове за подкрепа на предприемачеството и предоставяне на първоначално финансиране,
създадени по инициативата JEREMIE в България, съобщи пресцентърът на Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма.
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Заглавие: Близо 800 екипа кандидатстваха за финансиране от двата фонда, стартирали в
рамките на инициативата JEREMIE
Подзаглавие:
Автор: Екатерина Тотева
Текст: Близо 800 екипа с бизнес идеи кандидатстваха за финансиране от първите по рода си
фондове за подкрепа на предприемачеството и предоставяне на първоначално финансиране,
създадени по инициативата JEREMIE в България, съобщи пресцентърът на Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма.
Това е станало известно в края на първия прозорец за кандидатстване, който е приключил в
края на юни. Управлението на фондовете се извършва от екипите на "Eleven" и "LAUNCHub",
които са избрани от Европейския инвестиционен фонд през април.
Около една трета от всички кандидатури са от чуждестранни предприемачи, предимно от
региона, което допринася за една от стратегическите цели на инструмента - да спомогне
България да се утвърди, като притегателно място за иновации, инвестиции и стартиране на
бизнес на Балканите, отбелязва министерството.
След затварянето на първия прозорец за кандидатстване ще бъдат селектирани изпратените
кандидатури. Този процес ще премине през няколко етапа, последния от които е презентация
пред инвестиционните комитети на двата фонда, които взимат решение за инвестиране. Очаква
се първите инвестиции в стартиращи компании да се случат през есента на 2012 г.
Предприемачите, които не са одобрени, ще имат възможност отново да кандидатстват за
финансиране с подобрените си идеи през есента, когато се очаква да бъде отворен втория
прозорец за кандидатстване.
Според предварителните прогнози на двата фонда, до края на 2015 г., до когато трябва да
бъдат инвестирани средствата по инициативата JEREMIE, прозорците за кандидатстване ще
бъдат отваряни на всеки 3-4 месеца, като по този начин над 300 бизнес идеи ще могат да
получат финансиране.
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Дата: 11.07.2012
Източник: www.bta.bg
Връзка:
http://www.bta.bg/subscription.php/bg?news_filters[search][text]=3D%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D
0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%8
1%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82&news_filters[created_on][from]=3D&news
_filters[created_on][to]=3D&news_fi
Брой думи: 76
Резюме: Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на икономиката, енергетиката
и туризма Делян Добрев ще присъстват утре, 12 юли, на подписването на 16 договора с големи
предприятия, спечелили финансиране по ОП "Конкурентоспособност".
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Заглавие: Премиерът Бойко Борисов ще присъства на връчването на договори по ОП
"Конкурентоспособност"
Подзаглавие:
Автор: Генка Иванова
Текст: Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на икономиката, енергетиката и
туризма Делян Добрев ще присъстват утре, 12 юли, на подписването на 16 договора с големи
предприятия, спечелили финансиране по ОП "Конкурентоспособност". Това съобщи
пресслужбата на кабинета.
Договорите са на стойност 42,6 млн. лв. и са по процедурата за инвестиции в зелена индустрия.
Общият размер на финансирането по тази процедура е 78,2 млн. лв. (40 млн. евро).
Останалите 14 договора със спечелили кандидати ще бъдат сключени през следващите
седмици.
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Дата: 11.07.2012
Източник: www.vesti.bg
Връзка: http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=3D40&oid=3D4969611
Брой думи: 313
Резюме: Близо 800 екипа с бизнес идеи кандидатстваха за финансиране от първите по рода си
фондове за подкрепа на предприемачеството и предоставяне на първоначално финансиране,
създадени по инициативата JEREMIE в България.

Медиен мониторинг | 7/12/2012

Заглавие: Близо 800 екипа кандидатстваха по инициативата JEREMIE
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Близо 800 екипа с бизнес идеи кандидатстваха за финансиране от първите по рода си
фондове за подкрепа на предприемачеството и предоставяне на първоначално финансиране,
създадени по инициативата JEREMIE в България.
Това стана ясно в края на първия прозорец за кандидатстване, който приключи в края на месец
юни, съобщиха от МИЕТ. Управлението на фондовете се извършва от екипите на Eleven
(www.eleven.bg) и LAUNCHub (www.launchub.com), които бяха избрани от Европейския
инвестиционен фонд (ЕИФ) през м. април 2012г.
Резултатите от първия прозорец на кандидатстване надминаха и предварителните очаквания
на самите фонд мениджъри, както и на екипа на ЕИФ в София. Това се доказва освен с
внушителния брой кандидатури, също и от факта, че около 1/3 от всички кандидатури са от
чуждестранни предприемачи, предимно от региона, което допринася за една от стратегическите
цели на инструмента - да спомогне България да се утвърди, като притегателно място за
иновации, инвестиции и стартиране на бизнес на Балканите.
След затварянето на първия прозорец за кандидатстване и двата екипа ще започнат подробен
преглед и селекция на изпратените кандидатури. Този процес ще премине през няколко етапа,
последния от които е презентация пред инвестиционните комитети на двата фонда, които
взимат решение за инвестиране. Очаква се първите инвестиции в стартиращи компании да се
случат през есента на 2012г.
Предприемачите, които не са одобрени, ще имат възможност отново да кандидатстват за
финансиране с подобрените си идеи през есента, когато се очаква да бъде отворен втория
прозорец за кандидатстване. Съгласно предварителните прогнози на двата фонда, до края на
2015г., до когато трябва да бъдат инвестирани средствата по инициативата JEREMIE,
прозорците за кандидатстване ще бъдат отваряни на всеки 3-4 месеца, като по този начин над
300 бизнес идеи ще могат да получат финансиране.
Eleven и LAUNCHub управляват финансовия инструмент за подкрепа на предприемачеството и
предоставяне на първоначално финансиране (Acceleration & Seed Fund), финансиран с 21 млн.
евро по линия на инициативата JEREMIE в рамките на ОП "Конкурентоспособност". /БГНЕС /
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Дата: 11.07.2012
Източник: www.kaldata.com
Връзка:
http://www.klassa.bg/news/Read/article/208374_%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D0
%B0%D0%BB+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81+%D0%BA%D1%
8A%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82
%D0%B0+JEREMIE
Брой думи: 312
Резюме: Близо 800 екипа с бизнес идеи кандидатстваха за финансиране от първите по рода си
фондове за подкрепа на предприемачеството и предоставяне на първоначално финансиране,
създадени по инициативата JEREMIE в България, съобщиха от Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма. В края на юни изтече първият етап за кандидатстване.

Медиен мониторинг | 7/12/2012

Заглавие: Небивал интерес към програмата JEREMIE
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Близо 800 екипа с бизнес идеи кандидатстваха за финансиране от първите по рода си
фондове за подкрепа на предприемачеството и предоставяне на първоначално финансиране,
създадени по инициативата JEREMIE в България, съобщиха от Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма. В края на юни изтече първият етап за кандидатстване.
Управлението на фондовете се извършва от екипите на Eleven (www.eleven.bg) и LAUNCHub
(www.launchub.com), които бяха избрани от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) през април
2012 г. Резултатите от първия прозорец на кандидатстване надминаха и предварителните
очаквания на самите фонд мениджъри, както и на екипа на ЕИФ в София. Това се доказва
освен с внушителния брой кандидатури също и от факта, че около 1/3 от всички кандидатури са
от чуждестранни предприемачи, предимно от региона, което допринася за една от
стратегическите цели на инструмента - да спомогне България да се утвърди като притегателно
място за иновации, инвестиции и стартиране на бизнес на Балканите.
След затварянето на първия прозорец за кандидатстване и двата екипа ще започнат подробен
преглед и селекция на изпратените кандидатури. Този процес ще премине през няколко етапа,
последният от които е презентация пред инвестиционните комитети на двата фонда, които
взимат решение за инвестиране. Очаква се първите инвестиции в стартиращи компании да се
случат през есента на 2012 г.
Предприемачите, които не са одобрени, ще имат възможност отново да кандидатстват за
финансиране с подобрените си идеи през есента, когато се очаква да бъде отворен вторият
прозорец за кандидатстване, уточниха от министерството. Според предварителните прогнози
на двата фонда до края на 2015 г., докогато трябва да бъдат инвестирани средствата по
инициативата JEREMIE, прозорците за кандидатстване ще бъдат отваряни на всеки 3-4 месеца,
като по този начин над 300 бизнес идеи ще могат да получат финансиране.
Eleven и LAUNCHub управляват финансовия инструмент за подкрепа на предприемачеството и
предоставяне на първоначално финансиране (Acceleration & Seed Fund), финансиран с 21 млн.
евро по линия на инициативата JEREMIE в рамките на ОП "Конкурентоспособност".
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Дата: 11.07.2012
Източник: www.b2bnews.bg
Връзка:
http://b2bnews.bg/index.php/800-ekipa-sa-kandidatvali-za-finansirane-po-jeremie-609197.html
Брой думи: 10
Резюме: Първите инвестиции в стартиращи предприемачи се очакват през есента на 2012г.

Медиен мониторинг | 7/12/2012

Заглавие: 800 екипа са кандидатствали за финансиране по JEREMIE
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Първите инвестиции в стартиращи предприемачи се очакват през есента на 2012г.

30

Дата: 11.07.2012
Източник: www.b2bnews.bg
Връзка:
http://b2bnews.bg/index.php/fondovete-za-riskovo-finansirane-shte-gledat-800-proekta-podpomaganipo-jeremie-609580.html
Брой думи: 12
Резюме: Очаква се първите инвестиции за стартиращи иновативни фирми да се отпуснат през
есента

Медиен мониторинг | 7/12/2012

Заглавие: Фондовете за рисково финансиране ще гледат 800 проекта, подпомагани по
JEREMIE
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Очаква се първите инвестиции за стартиращи иновативни фирми да се отпуснат през
есента
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Дата: 11.07.2012
Източник: www.b2bnews.bg
Връзка: http://b2bnews.bg/index.php/800-biznes-idei-vlizat-v-bitka-za-finansirane-609776.html
Брой думи: 75
Резюме: Близо 800 екипа с бизнес идеи кандидатстваха за финансиране от първите по рода си
фондове за подкрепа на предприемачеството и предоставяне на първоначално финансиране,
създадени по инициативата JEREMIE в България.

Медиен мониторинг | 7/12/2012

Заглавие: 800 бизнес идеи влизат в битка за финансиране
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Близо 800 екипа с бизнес идеи кандидатстваха за финансиране от първите по рода си
фондове за подкрепа на предприемачеството и предоставяне на първоначално финансиране,
създадени по инициативата JEREMIE в България. Това стана ясно в края на първия прозорец
за кандидатстване, който приключи в края на месец юни, съобщиха от МИЕТ. Управлението на
фондовете се извършва от екипите на Eleven (www.eleven.bg) и LAUNCHub (www.launchub.com),
които бяха избрани от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) през м. април 2012 г.
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Дата: 11.07.2012
Източник: www.1kam1.com
Връзка: http://www.1kam1.com/news/otstranata/8402
Брой думи: 305
Резюме: Близо 800 екипа с бизнес идеи кандидатстваха за финансиране от първите по рода си
фондове за подкрепа на предприемачеството и предоставяне на първоначално финансиране,
създадени по инициативата JEREMIE в България. Това стана ясно в края на първия прозорец
за кандидатстване, който приключи в края на юни.

Медиен мониторинг | 7/12/2012

Заглавие: 800 екипа кандидатстваха за финасиране в рамките на инициативата JEREMIE
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Близо 800 екипа с бизнес идеи кандидатстваха за финансиране от първите по рода си
фондове за подкрепа на предприемачеството и предоставяне на първоначално финансиране,
създадени по инициативата JEREMIE в България. Това стана ясно в края на първия прозорец
за кандидатстване, който приключи в края на юни.
Управлението на фондовете се извършва от екипите на Eleven и LAUNCHub, които бяха
избрани от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) през април тази година.
Резултатите от първия прозорец на кандидатстване надминаха и предварителните очаквания
на самите фонд мениджъри, както и на екипа на ЕИФ в София. Това се доказва освен с
внушителния брой кандидатури, също и от факта, че около 1/3 от всички кандидатури са от
чуждестранни предприемачи, предимно от региона, което допринася за една от стратегическите
цели на инструмента - да спомогне България да се утвърди, като притегателно място за
иновации, инвестиции и стартиране на бизнес на Балканите.
След затварянето на първия прозорец за кандидатстване и двата екипа ще започнат подробнен
преглед и селекция на изпратените кандидатури. Този процес ще премине през няколко етапа,
последния от които е презентация пред инвестиционните комитети на двата фонда, които
взимат решение за инвестиране. Очаква се първите инвестиции в стартиращи компании да се
случат през есента на 2012г.
Предприемачите, които не са одобрени, ще имат възможност отново да кандидатстват за
финансиране с подобрените си идеи през есента, когато се очаква да бъде отворен втория
прозорец за кандидатстване. Съгласно предварителните прогнози на двата фонда, до края на
2015г., до когато трябва да бъдат инвестирани средствата по инициативата JEREMIE,
прозорците за кандидатстване ще бъдат отваряни на всеки 3-4 месеца, като по този начин над
300 бизнес идеи ще могат да получат финансиране.
Eleven и LAUNCHub управляват финансовия инструмент за подкрепа на предприемачеството и
предоставяне на първоначално финансиране (Acceleration & Seed Fund), финансиран с 21 млн.
евро по линия на инициативата JEREMIE в рамките на ОП "Конкурентоспособност".
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