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Медиен мониторинг – обобщение
27.09.2012 г.
Вид медия

Брой материали

Общо за електронните медии, от които:

0



телевизии

0



радиостанции

0
13

вестници, от които:

1

- национални

1

- регионални

0



периодични издания

0



интернет издания и блогове

12



Общо за деня

13
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Общо за печатните и интернет базираните медии, от които:
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Телевизии и радиостанции

Медиен мониторинг | 9/27/2012

Няма намерена информация.
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Национални печатни медии
Дата: 27.09.2012
Източник: в. Капитал Daily
Страница: 15
Брой думи: 773

Заглавие: Отново има субсидии за безопасни условия на труд
Подзаглавие:
Автор: Деница НИКОЛОВА, партньор и мениджър "Европейски проекти" в консултантската
компания "ИЮ Консулт" ООД
Текст: Работодателите могат да получат до 200 хил. лв. за проект
Българските работодатели отново могат да кандидатстват за субсидии, с които да подобрят
или дори само да изпълнят изискванията за безопасни условия на труд. За тях са предвидени
общо 42 млн. лв. по продължението на схемата "Безопасен труд" на оперативна програма
"Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР).
Резултатите досега показват, че компаниите проявяват интерес към финансирането на подобни
дейности, тъй като те са свързани с немалко разходи. По предишния прием на проекти от края
на 2011 г. бяха подадени 410 предложения. Одобрени за финансиране бяха 239 на обща
стойност над 30 млн. лв., показват отчетите на Агенцията по заетостта. Очакванията са сега
субсидиите да стигнат поне до 350 работодатели.
Субсидии и срокове
Средствата, които компаниите могат да получат сега по схемата, са в размер от 50 хил. до 200
хил. лв. От малките и средните предприятия не се изисква собствено финансиране, а за
големите предприятия то е в размер на 20%.
Схемата "Безопасен труд" беше отворена за кандидатстване в началото на миналата седмица,
а крайният срок за подаване на проектите е 26 ноември, 16.30 ч.
Какво може да се финансира
Според условията е допустимо финансирането на разходи за лични предпазни средства и
специално работно облекло. Това прави схемата за финансиране особено подходяща за
средни и големи работодатели от сектори, свързани с големи инвестиции за осигуряване на
безопасни условия на труд, като например строителния сектор, добивната и химическата
промишленост и т.н. Те ще могат да използват субсидиите, за да си набавят задължителни
предпазни средства като защитно облекло, обувки, ръкавици, каски, очила и др.
Сред другите дейности, които могат да получат подпомагане, са разработване (внедряване) и
сертифициране на стандарт за безопасни условия на труд (OHSAS 18001). Покриват се разходи
и за обучение на служители за безопасна работа с нововъведено работно оборудване и/или
технологии, както и във връзка с нововъведен стандарт за здравословни и безопасни условия
на труд.
Работодателите могат да получат финансиране и за модернизация и/или реконструкция, и/или
обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, които
са свързани с подобряване на условията на труд. Те могат да използват субсидиите и за
закупуване на колективни средства за защита.
Тъй като обаче средствата по тази точка се предоставят от Eвропейския фонд за регионално
развитие, те могат да бъдат само малка част от целия проект. В редица случаи кандидатите се
насочват почти изцяло към подобни дейности, които не са основен фокус на програма, а само
допълнение, което да спомогне за намаляване на трудовите злополуки и професионалните
заболявания.
Някои ограничения
Субсидиите по схемата се отпускат съгласно режима de minimis (минимална помощ). Това
означава, че общият размер на минималната помощ, предоставена на всяко предприятие, не
може да надхвърля 200 хил. евро (или левовата равностойност - 391 166 лв.) за период от три
данъчни години. Трите последователни данъчни години обхващат годината на кандидатстване
и двете предшестващи данъчни години. В същото време общият размер на минималната
помощ, предоставена на всяко предприятие, което осъществява дейност в отрасъл шосеен
транспорт, не може да надхвърля 100 хил. евро (или левовата равностойност - 195 583 лв.) за
период от три данъчни години.
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Резюме: Работодателите могат да получат до 200 хил. лв. за проект

6

Медиен мониторинг | 9/27/2012

Съгласно това ограничение работодатели, които вече са получавали финансова помощ от
други
програми,
като
например
оперативна
програма
"Развитие
на
конкурентоспособността на българската икономика", трябва да съобразят размера на
помощта по процедура "Безопасен труд" с вече използваната минимална помощ, за да се
вместят в поставеното ограничение.
***
Деница Николова е партньор и мениджър "Европейски проекти" в консултантската компания
"ИЮ консулт" ООД. Тя има над 10-годишен опит в предприсъединителните и оперативните
програми на ЕС и други международни донорски програми. В практиката си има над 50 успешно
финансирани и реализирани проекта в различни области. Тя е вицепрезидент на Европейска
асоциация за образование за устойчиво развитие, член на УС на Българската асоциация на
консултантите по европейски проекти (БАКЕП), ръководител на експертни работни групи по
програмите "Развитие на човешките ресурси" и "Регионално развитие" към асоциацията и член
на работните групи по ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика", "Европейското териториално сътрудничество" и Програма за развитие на селските
райони.
***
Търсени ефекти
Финансирането по схемата "Безопасен труд" трябва да допринесе за намаляване на трудовите
злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели, като прогнозата е
те да спаднат с 25%.
Сред търсените ефекти са изграждането на съвременна система от трудови стандарти и подобри условия на труд. Освен това се очаква, че предвидените подобрения ще спомогнат за
повишаване на производителността на заетите в подкрепените предприятия.
***
Информационни дни
Информационната кампания по схемата "Безопасен труд" ще обхване няколко града в
страната. Първите две събития са насрочени за 27 септември в София и Русе, а последното е
на 5 октомври в Ловеч. Пълния график за провеждането на събитията можете да проверите тук
- http://www.eufunds.bg/bg/pubs/1918.
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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 блогове
Дата: 26.09.2012
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12071530
Брой думи: 183
Резюме: По оперативната програма от юни досега са сключени договори за над 400 млн. лева,
като за този период на фирмите са изплатени над 80 млн. лева - толкова, колкото са получили
през цялата минала година.

Медиен мониторинг | 9/27/2012

Заглавие: 400 млн.лв. в Добрич по ОП “Конкурентоспособност“
Подзаглавие:
Автор:
Текст: По оперативната програма от юни досега са сключени договори за над 400 млн. лева,
като за този период на фирмите са изплатени над 80 млн. лева - толкова, колкото са получили
през цялата минала година.
По ОП "Конкурентоспособност" в Добрич от юни досега са сключени договори за над 400 млн.
лева, съобщи икономическият министър Делян Добрев. За този период на фирмите са
изплатени над 80 млн. лева - толкова, колкото са получили през цялата минала година. Със
средствата фирмите инвестират в закупуване на ново оборудване и подобряване на
производството. Като възможност за увеличаване на приходите на общините Добрев посочи
промените в Закона за подземните богатства, с които е регламентирано 100% от концесионните
възнаграждения от малки находища да остават в приход на общините, а за всички останали
находища – 50%. За тази година това ще бъдат около 40 млн. лв., за миналата те са били 24
млн. лв., каза той. Два проекта в Добрич на обща стойност 473 150 хиляди евро са спечелили
стопроцентово финансиране от Международен фонд "Козлодуй". След приключване на
проектите, училище и болница в града ще отговарят на стандартите за енергийна ефективност.
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Дата: 26.09.2012
Източник: www.lex.bg
Връзка: http://www.lex.bg/news/view/48926
Брой думи: 222
Резюме: Близо 5 милиона лева са договорени в област Видин по Оперативните програми за
последните 5 месеца. Данните от Информационната система за управление и наблюдение на
Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН) сочат, че от началото на програмния
период до 01.09.2012 г. в област Видин да сключени общо 72 договора на стойност 47 162 483
лв. За сравнение към 31.03.2012 г. в областта са сключени 68 договора на обща стойност 42
761 826 лв.
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Заглавие: Пет мил. лева влизат във Видин по Оперативните програми
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Близо 5 милиона лева са договорени в област Видин по Оперативните програми за
последните 5 месеца. Данните от Информационната система за управление и наблюдение на
Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН) сочат, че от началото на програмния
период до 01.09.2012 г. в област Видин да сключени общо 72 договора на стойност 47 162 483
лв. За сравнение към 31.03.2012 г. в областта са сключени 68 договора на обща стойност 42
761 826 лв.
Най-много договори по Оперативните програми са контрактувани в общините Видин (41
договора на обща стойност 28 430 361 лв.), Белоградчик (7 договора на обща стойност 4 807
684 лв.), Кула (4 договора на обща стойност 976 872 лв.), Чупрене (3 договора на обща
стойност 730 964 лв.) и Димово (3 договора на обща стойност 671 734 лв.).
Изпълнението на Оперативните програми в област Видин показва, че най-добре са
представени програмите „Развитие на човешките ресурси", „Регионално развитие", „Техническа
помощ" и „Околна среда". По-слаби показатели има изпълнението на Оперативни програми
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" и „Административен
капацитет".
Данните за напредъка по Оперативните програми в област Видин бяха обявени на среща с
представители на неправителствения сектор, на която екипът на ОИЦ -Видин представи
процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Без граници - Компонент 1" Фаза 2, както и други актуални схеми по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси".
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Дата: 26.09.2012
Източник: www.44paralel.com
Връзка: http://news.myvidin.com/about-95419.html
Брой думи: 249
Резюме: Близо 5 милиона лева са договорени в област Видин по Оперативните програми за
последните 5 месеца, сочат данните от Информационната система за управление и
наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България, където отчитат, че от началото на
програмния период до 1 септември в област Видин да сключени общо 72 договора на обща
стойност 47 162 483 лева. За сравнение към 31.03.2012 г., в областта са сключени 68 договора
на обща стойност 42 761 826 лв.
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Заглавие: 5 милиона лева са договорени в област Видин по Оперативните програми за
последните 5 месеца
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Близо 5 милиона лева са договорени в област Видин по Оперативните програми за
последните 5 месеца, сочат данните от Информационната система за управление и
наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България, където отчитат, че от началото на
програмния период до 1 септември в област Видин да сключени общо 72 договора на обща
стойност 47 162 483 лева. За сравнение към 31.03.2012 г., в областта са сключени 68 договора
на обща стойност 42 761 826 лв.
Най-много договори по Оперативните програми са контрактувани в общините Видин (41
договора на обща стойност 28 430 361 лв.), Белоградчик (7 договора на обща стойност 4 807
684 лв.), Кула (4 договора на обща стойност 976 872 лв.), Чупрене (3 договора на обща
стойност 730 964 лв.) и Димово (3 договора на обща стойност 671 734 лв.).
Изпълнението на Оперативните програми в област Видин показва, че най-добре са
представени програмите „Развитие на човешките ресурси”, „Регионално развитие”, „Техническа
помощ” и „Околна среда”. По-слаби показатели има изпълнението на Оперативни програми
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” и „Административен
капацитет”.
Данните за напредъка по Оперативните програми в област Видин бяха обявени на среща с
представители на неправителствения сектор, на която екипът на ОИЦ -Видин представи
процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Без граници – Компонент 1”
– Фаза 2, както и други актуални схеми по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”.
Текст и снимки: пресофис на Областен информационен център - Видин
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Дата: 26.09.2012
Източник: www.focus-radio.net
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=611199
Брой думи: 229
Резюме: Видин. Близо 5 милиона лева са договорени в област Видин по Оперативните
програми за последните 5 месеца. Това съобщават от Областен информационен центърВидин. Данните от Информационната система за управление и наблюдение на Структурните
инструменти на ЕС в България (ИСУН) сочат, че от началото на програмния период до
01.09.2012 г. в област Видин да сключени общо 72 договора на стойност 47 162 483 лв.
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Заглавие: 5 милиона лева са договорени в област Видин по Оперативните програми за
последните 5 месеца
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Видин. Близо 5 милиона лева са договорени в област Видин по Оперативните програми
за последните 5 месеца. Това съобщават от Областен информационен център-Видин. Данните
от Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на
ЕС в България (ИСУН) сочат, че от началото на програмния период до 01.09.2012 г. в област
Видин да сключени общо 72 договора на стойност 47 162 483 лв. За сравнение към 31.03.2012
г. в областта са сключени 68 договора на обща стойност 42 761 826 лв. Най-много договори по
Оперативните програми са контрактувани в общините Видин (41 договора на обща стойност 28
430 361 лв.), Белоградчик (7 договора на обща стойност 4 807 684 лв.), Кула (4 договора на
обща стойност 976 872 лв.), Чупрене (3 договора на обща стойност 730 964 лв.) и Димово (3
договора на обща стойност 671 734 лв.). Изпълнението на Оперативните програми в област
Видин показва, че най-добре са представени програмите „Развитие на човешките ресурси”,
„Регионално развитие”, „Техническа помощ” и „Околна среда”. По-слаби показатели има
изпълнението на Оперативни програми „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” и „Административен капацитет”. Данните за напредъка по
Оперативните програми в област Видин бяха обявени на среща с представители на
неправителствения сектор, на която екипът на ОИЦ -Видин представи процедурата за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Без граници – Компонент 1” – Фаза 2, както
и други актуални схеми по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
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Дата: 26.09.2012
Източник: www.myvidin.com
Връзка: http://news.myvidin.com/about-95419.html
Брой думи: 364

Заглавие: 5 милиона лева са договорени в област Видин по Оперативните програми за
последните 5 месеца 72 договора на стойност 47 162 483 лв. са сключени от началото на
програмния период
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Близо 5 милиона лева са договорени в област Видин по Оперативните програми за
последните 5 месеца. Данните от Информационната система за управление и наблюдение на
Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН) сочат, че от началото на програмния
период до 01.09.2012 г. в област Видин да сключени общо 72 договора на стойност 47 162 483
лв. За сравнение към 31.03.2012 г. в областта са сключени 68 договора на обща стойност 42
761 826 лв.
Най-много договори по Оперативните програми са контрактувани в общините Видин (41
договора на обща стойност 28 430 361 лв.), Белоградчик (7 договора на обща стойност 4 807
684 лв.), Кула (4 договора на обща стойност 976 872 лв.), Чупрене (3 договора на обща
стойност 730 964 лв.) и Димово (3 договора на обща стойност 671 734 лв.).
Изпълнението на Оперативните програми в област Видин показва, че най-добре са
представени програмите „Развитие на човешките ресурси”, „Регионално развитие”, „Техническа
помощ” и „Околна среда”. По-слаби показатели има изпълнението на Оперативни програми
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” и „Административен
капацитет”.
Данните за напредъка по Оперативните програми в област Видин бяха обявени на среща с
представители на неправителствения сектор, на която екипът на ОИЦ -Видин представи
процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Без граници – Компонент 1”
– Фаза 2, както и други актуални схеми по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”.
ОИЦ – Видин е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на
Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие. Центърът е изграден по проект № 0068-ОВН-3.3
Областен информационен център – Видин, финансиран по договор за безвъзмездна
финансова помощ № BG161PO002-3.3.02-00014-C0001.
Снимки:
Sreshta_Bez granici: На среща с представители на неправителствения сектор екипът на ОИЦ Видин представи процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Без
граници – Компонент 1” – Фаза 2, други актуални схеми по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” и данни за напредъка по Оперативните програми в област Видин.
Ofis OIC Vidin: Офисът на Областен информационен център-Видин на пл. „Бдинци” 2.
За допълнителна информация:
Цветомир Ценков
Експерт „Комуникация, информация и логистика”
Тел: 0879 949 201
E-mail: ccencov@abv.bg; oic_vidin@abv.bg
26.09.2012
Гр. Видин
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Резюме: Близо 5 милиона лева са договорени в област Видин по Оперативните програми за
последните 5 месеца. Данните от Информационната система за управление и наблюдение на
Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН) сочат, че от началото на програмния
период до 01.09.2012 г. в област Видин да сключени общо 72 договора на стойност 47 162 483
лв. За сравнение към 31.03.2012 г. в областта са сключени 68 договора на обща стойност 42
761 826 лв.
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Дата: 26.09.2012
Източник: www.dariknews.bg
Връзка: http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=968188
Брой думи: 222
Резюме: Близо 5 милиона лева са договорени в област Видин по Оперативните програми за
последните 5 месеца. Данните от Информационната система за управление и наблюдение на
Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН) сочат, че от началото на програмния
период до 01.09.2012 г. в област Видин да сключени общо 72 договора на стойност 47 162 483
лв. За сравнение към 31.03.2012 г. в областта са сключени 68 договора на обща стойност 42
761 826 лв.
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Заглавие: Пет мил. лева влизат във Видин по Оперативните програми
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Близо 5 милиона лева са договорени в област Видин по Оперативните програми за
последните 5 месеца. Данните от Информационната система за управление и наблюдение на
Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН) сочат, че от началото на програмния
период до 01.09.2012 г. в област Видин да сключени общо 72 договора на стойност 47 162 483
лв. За сравнение към 31.03.2012 г. в областта са сключени 68 договора на обща стойност 42
761 826 лв.
Най-много договори по Оперативните програми са контрактувани в общините Видин (41
договора на обща стойност 28 430 361 лв.), Белоградчик (7 договора на обща стойност 4 807
684 лв.), Кула (4 договора на обща стойност 976 872 лв.), Чупрене (3 договора на обща
стойност 730 964 лв.) и Димово (3 договора на обща стойност 671 734 лв.).
Изпълнението на Оперативните програми в област Видин показва, че най-добре са
представени програмите „Развитие на човешките ресурси", „Регионално развитие", „Техническа
помощ" и „Околна среда". По-слаби показатели има изпълнението на Оперативни програми
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" и „Административен
капацитет".
Данните за напредъка по Оперативните програми в област Видин бяха обявени на среща с
представители на неправителствения сектор, на която екипът на ОИЦ -Видин представи
процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Без граници - Компонент 1" Фаза 2, както и други актуални схеми по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси".
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Дата: 26.09.2012
Източник: www.economynews.bg
Връзка:
http://www.economynews.bg/400-%D0%BC%D0%BB%D0%BD%D0%BB%D0%B2%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%87-%D0%BF%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D
1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-new
Брой думи: 148
Резюме: По ОП "Конкурентоспособност" в Добрич от юни досега са сключени договори за над
400 млн. лева, съобщи икономическият министър Делян Добрев.
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Заглавие: 400 млн.лв. в Добрич по ОП "Конкурентоспособност"
Подзаглавие:
Автор:
Текст: По ОП "Конкурентоспособност" в Добрич от юни досега са сключени договори за над
400 млн. лева, съобщи икономическият министър Делян Добрев. За този период на фирмите са
изплатени над 80 млн. лева - толкова, колкото са получили през цялата минала година. Със
средствата фирмите инвестират в закупуване на ново оборудване и подобряване на
производството. Като възможност за увеличаване на приходите на общините Добрев посочи
промените в Закона за подземните богатства, с които е регламентирано 100% от концесионните
възнаграждения от малки находища да остават в приход на общините, а за всички останали
находища – 50%. За тази година това ще бъдат около 40 млн. лв., за миналата те са били 24
млн. лв., каза той. Два проекта в Добрич на обща стойност 473 150 хиляди евро са спечелили
стопроцентово финансиране от Международен фонд "Козлодуй". След приключване на
проектите, училище и болница в града ще отговарят на стандартите за енергийна ефективност.
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Дата: 26.09.2012
Източник: www.b2bnews.bg
Връзка: http://b2bnews.bg/index.php/razdvijva-li-se-op-konkurentosposobnost-662978.html
Брой думи: 347
Резюме: Дали настоящата 2012 г се очертава да се окаже най-добрата за ОП
"Конкурентоспособност"? След напълно "нулевата" 2007г и изключително слабата, и като
договаряне, и като разплащане 2008 г, в последните месеци на пръв поглед програмата на
бизнеса бележи истински апогей.
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Заглавие: Раздвижва ли се ОП "Конкурентоспособност"
Подзаглавие: По оперативната програма от юни досега са сключени договори за над 400 000
000 лева
Автор:
Текст: Дали настоящата 2012 г се очертава да се окаже най-добрата за ОП
"Конкурентоспособност"? След напълно "нулевата" 2007г и изключително слабата, и като
договаряне, и като разплащане 2008 г, в последните месеци на пръв поглед програмата на
бизнеса бележи истински апогей.
По оперативната програма от юни досега са сключени договори за над 400 000 000 лева,
обяви вчера министърът на икономиката Делян Добрев и допълни, че за този период на
фирмите са изплатени над 80 000 000 лева - толкова, колкото са получили през цялата минала
година. Със средствата фирмите инвестират в закупуване на ново оборудване и подобряване
на производството, каза Добрев.
Според справка в системата за наблюдение на еврофондовете - ИСУН, към момента по ОП
"Конкурентоспособност" са договорени над 1,2 млрд.лв., което прави почти 500 млн.лв. за
последните осем месеца на годината. Този рекорд, разбира се е условен, защото 2009 г е
отбелязала 730 млн.лв. договаряне, но от тях 400 млн.лв. бяха разпределени за създаване на
фондовият инструмент JEREMIE.
Не толкова розово обаче е положението по отношение на плащанията по програмата. От
страницата на Управляващия орган става ясно, че за тази година са платени едва малко под
200 млн.лв. Цифра, която все още не може да се конкурира с гореспоменатата силна 2010 г,
когато на бизнеса са разплатени над 432 млн.лева (тук отново влизат плащанията по
JEREMIE).
Според изказване на министъра на икономиката Делян Добрев за момента програмата върви
добре. Проблемите идват най-вече от отслабеното икономическо положение на страната, но
очакванията му за скорошно раздвижване в ключови за страната сектори са повод за
оптимизъм.
Дали обаче това събуждане на икономиката ще успее да рефлектира върху резултатите на ОП
"Конкурентоспособност". Ще се отърси ли бизнеса от страха за нова рецесия и не на
последно място, ще се решат ли проблемите с бързото финансиране и навременна оценка на
проектите, предстои да разберем.
До края на програмата има близо година и половина, бизнесът има нужда от финансиране,
парите ги има, проектите са на лице. И все пак нишката се къса някъде. Остава надеждата, че
до края на 2013 г проблемите ще се изгладят, а следващият програмен период ще посрещнем
подготвени.
Projectmedia.bg

17

Дата: 26.09.2012
Източник: www.b2bnews.bg
Връзка:
http://b2bnews.bg/index.php/400-mln.lv.-v-dobrich-po-op-konkurentosposobnost-663399.html
Брой думи: 148
Резюме: По оперативната програма от юни досега са сключени договори за над 400 млн. лева,
като за този период на фирмите са изплатени над 80 млн. лева - толкова, колкото са получили
през цялата минала година.
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Заглавие: 400 млн.лв. в Добрич по ОП "Конкурентоспособност"
Подзаглавие:
Автор:
Текст: По ОП "Конкурентоспособност" в Добрич от юни досега са сключени договори за над
400 млн. лева, съобщи икономическият министър Делян Добрев. За този период на фирмите са
изплатени над 80 млн. лева - толкова, колкото са получили през цялата минала година. Със
средствата фирмите инвестират в закупуване на ново оборудване и подобряване на
производството. Като възможност за увеличаване на приходите на общините Добрев посочи
промените в Закона за подземните богатства, с които е регламентирано 100% от концесионните
възнаграждения от малки находища да остават в приход на общините, а за всички останали
находища – 50%. За тази година това ще бъдат около 40 млн. лв., за миналата те са били 24
млн. лв., каза той. Два проекта в Добрич на обща стойност 473 150 хиляди евро са спечелили
стопроцентово финансиране от Международен фонд "Козлодуй". След приключване на
проектите, училище и болница в града ще отговарят на стандартите за енергийна ефективност.
Economynews.bg
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Дата: 26.09.2012
Източник: www.b2bnews.bg
Връзка:
http://b2bnews.bg/index.php/27-kompanii-poluchavat-finansirane-za-razrabotvane-na-inovacii663324.html
Брой думи: 172
Резюме: Средствата се отпускат по ОП "Конкурентоспособност"
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Заглавие: 27 компании получават финансиране за разработване на иновации
Подзаглавие: Средствата се отпускат по ОП "Конкурентоспособност"
Автор:
Текст: Още 27 предприятия получиха одобрение за финансиране по четвърта сесия на схема
"Разработване на иновации от стартиращи предприятия" на ОП "Конкурентоспособност". Те
ще си разделят 8 945 239.02 лева.
Бюджетът на процедурата е в размер на 39 116 600 лв. Така, след одобрените по тази сесия
проекти, остават 11 903 911,05 лв.
Целта на схемата е да насърчи развитието на стартиращите предприятия с висок иновативен
потенциал като им предостави подкрепа в етапа на разработване на иновативни продукти,
процеси и услуги с потенциал за последващо внедряване в икономиката.
По нея се финансират проектни предложения за разработване на иновации за информационни
технологии; еко и енергоспестяващи технологии; технологии, свързани със здравето,
разработване на промишлен дизайн; защита на интелектуална собственост на национално и
международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ, изработване на
бизнес планове, пазарни анализи и проучвания, финансови и маркетингови планове за пазарна
реализация на иновативния продукт, процес или услуга; организиране на демонстрации,
участия в изложения, панаири или други промоционални дейности, свързани с популяризиране
на иновативния продукт, процес или услуга и други.
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Дата: 26.09.2012
Източник: www.projectmedia.bg
Връзка: http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=56745
Брой думи: 171
Резюме: Още 27 предприятия получиха одобрение за финансиране по четвърта сесия на
схема "Разработване на иновации от стартиращи предприятия" на ОП "Конкурентоспособност".
Те ще си разделят 8 945 239.02 лева.
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Заглавие: 27 компании получават финансиране за разработване на иновации
Подзаглавие: Средствата се отпускат по ОП "Конкурентоспособност"
Автор:
Текст: Още 27 предприятия получиха одобрение за финансиране по четвърта сесия на схема
"Разработване на иновации от стартиращи предприятия" на ОП "Конкурентоспособност". Те
ще си разделят 8 945 239.02 лева.
Бюджетът на процедурата е в размер на 39 116 600 лв. Така, след одобрените по тази сесия
проекти, остават 11 903 911,05 лв.
Целта на схемата е да насърчи развитието на стартиращите предприятия с висок иновативен
потенциал като им предостави подкрепа в етапа на разработване на иновативни продукти,
процеси и услуги с потенциал за последващо внедряване в икономиката.
По нея се финансират проектни предложения за разработване на иновации за информационни
технологии; еко и енергоспестяващи технологии; технологии, свързани със здравето,
разработване на промишлен дизайн; защита на интелектуална собственост на национално и
международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ, изработване на
бизнес планове, пазарни анализи и проучвания, финансови и маркетингови планове за пазарна
реализация на иновативния продукт, процес или услуга; организиране на демонстрации,
участия в изложения, панаири или други промоционални дейности, свързани с популяризиране
на иновативния продукт, процес или услуга и други.
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Резюме: Дали настоящата 2012 г се очертава да се окаже най-добрата за ОП
"Конкурентоспособност"? След напълно "нулевата" 2007г и изключително слабата, и като
договаряне, и като разплащане 2008 г, в последните месеци на пръв поглед програмата на
бизнеса бележи истински апогей.
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Заглавие: Раздвижва ли се ОП "Конкурентоспособност"
Подзаглавие: По оперативната програма от юни досега са сключени договори за над 400 000
000 лева
Автор:
Текст: Дали настоящата 2012 г се очертава да се окаже най-добрата за ОП
"Конкурентоспособност"? След напълно "нулевата" 2007г и изключително слабата, и като
договаряне, и като разплащане 2008 г, в последните месеци на пръв поглед програмата на
бизнеса бележи истински апогей.
По оперативната програма от юни досега са сключени договори за над 400 000 000 лева,
обяви вчера министърът на икономиката Делян Добрев и допълни, че за този период на
фирмите са изплатени над 80 000 000 лева - толкова, колкото са получили през цялата минала
година. Със средствата фирмите инвестират в закупуване на ново оборудване и подобряване
на производството, каза Добрев.
Според справка в системата за наблюдение на еврофондовете - ИСУН, към момента по ОП
"Конкурентоспособност" са договорени над 1,2 млрд.лв., което прави почти 500 млн.лв. за
последните осем месеца на годината. Този рекорд, разбира се е условен, защото 2009 г е
отбелязала 730 млн.лв. договаряне, но от тях 400 млн.лв. бяха разпределени за създаване на
фондовият инструмент JEREMIE.
Не толкова розово обаче е положението по отношение на плащанията по програмата. От
страницата на Управляващия орган става ясно, че за тази година са платени едва малко под
200 млн.лв. Цифра, която все още не може да се конкурира с гореспоменатата силна 2010 г,
когато на бизнеса са разплатени над 432 млн.лева (тук отново влизат плащанията по
JEREMIE).
Според изказване на министъра на икономиката Делян Добрев за момента програмата върви
добре. Проблемите идват най-вече от отслабеното икономическо положение на страната, но
очакванията му за скорошно раздвижване в ключови за страната сектори са повод за
оптимизъм.
Дали обаче това събуждане на икономиката ще успее да рефлектира върху резултатите на ОП
"Конкурентоспособност". Ще се отърси ли бизнеса от страха за нова рецесия и не на
последно място, ще се решат ли проблемите с бързото финансиране и навременна оценка на
проектите, предстои да разберем.
До края на програмата има близо година и половина, бизнесът има нужда от финансиране,
парите ги има, проектите са на лице. И все пак нишката се къса някъде. Остава надеждата, че
до края на 2013 г проблемите ще се изгладят, а следващият програмен период ще посрещнем
подготвени.
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