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Медиен мониторинг – обобщение
22.10.2012 г.
Вид медия

Брой материали

Общо за електронните медии, от които:

0

телевизии

0

радиостанции

0
7

вестници, от които:

6

- национални

6

- регионални

0

периодични издания

0

интернет издания и блогове

1

Общо за деня
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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: 22.10.2012
Източник: в. 24 часа
Страница: 9
Брой думи: 51
Резюме: по програма "Конкурентоспособност" в още шест града. Информационната кампания
утре ще е в Габрово, в сряда - в Шумен. На 24 октомври с възможностите по схемата ще бъде
запознат бизнесът в Русе, на 30 октомври - във Видин, на 31 октомври - в Плевен, а на 2
ноември - в Благоевград.
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Заглавие: Представят схемата за енергийна ефективност
Подзаглавие:
Автор:
Текст: по програма "Конкурентоспособност" в още шест града. Информационната кампания
утре ще е в Габрово, в сряда - в Шумен. На 24 октомври с възможностите по схемата ще бъде
запознат бизнесът в Русе, на 30 октомври - във Видин, на 31 октомври - в Плевен, а на 2
ноември - в Благоевград.
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Дата: 22.10.2012
Източник: в. Стандарт
Страница: 23
Брой думи: 1344

Заглавие: Кирил Гератлиев: Започнахме да променяме икономическата среда
Подзаглавие: Вече оценяваме проектите за 2-3 месеца, казва Кирил Гератлиев
Автор: Валерия СТОЙКОВА
Текст: - Господин Гератлиев, какво е изпълнението на програма "Конкурентоспособност" до
момента?
- Срокът на периода за договаряне изтича през декември 2013 г. Общият бюд жет на
програмата досега е 1,162 млрд. евро, към момента около 90% от бюджета е в изпълнение.
Необявеният ресурс от близо 123 млн. евро касае главно процедури по два големи
стратегически проекта. 50 млн. евро са заделени за създаването на "София Тех Парк" ЕАД,
100% собственост на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Останалата
част от средствата са предназначени за изграждането на системната газова връзка между
България и Сърбия. Предстои обявяването и на една малка грантова схема за научноизследователски организации от 10 млн. евро. Към момента 80% от ресурса по
"Конкурентоспособност"
са
договорени, тук включвам и инициативата JEREMIE.
Разплатените средства са около 40%.
- Подобри ли се капацитетът на хората, които работят по програмата?
- Сляхме управляващия орган и междинното звено. В дирекцията има много добри юристи,
отлични финансисти и програмисти. От средата на май е създадена нова дирекция, която ще
решава проблемите от тежките форми на кандидатстване и сложните процедури по оценяване.
Мисля, че успяваме да преодолеем сложната бюрокрация. За следващия програмен период
2014-2020 г. ни е нужен изцяло нов механизъм на кандидатстване. Вече работим по неговата
визия. Въвеждаме опростени начини, за да няма проекти, които да бъдат оценяв ани по 12-18
месеца. Стараем се срокът за разглеждане и оценка да не е повече от 2-3 месеца. За
последните процедури това е времетраенето. Сега работим по оценките на 4 процедури и съм
убеден, че до края на ноември ще приключим с всички оценки дори по процедури, които са
стартирали още в 2010 г. Това ще бъде постигнато, за да можем да насочим всичките си усилия
към голямата отворена схема, която е пилотен за страната ни проект - програма "Енергийна
ефективност и зелена икономика". Тя съчетава грантова компонента (безвъзмездна помощ) и
кредит от ЕБВР. Идеята е с кредитния ресурс малките и средните предприятия да финансират
ремонт на сградите си и купуването на модерни машини, без да изчакват решението на
управляващия орган за отпускането на безвъзмездната помощ. Когато тя дойде, с нея се
погасява кредитът. Ще видим дали ще успеем да договорим ресурса - 150 млн. евро грантов
компонент плюс 150 млн. за кредити от ЕБВР.
- Има ли интерес за финансиране от страна на бизнеса в енергийна ефективнос т?
- Да. В първата информационна кампания през юли над 700 фирми дойдоха на представяне на
програмата. От 17 октомври тръгна втората част на кампанията.
- Къде се усвояват най-много европари?
- Преди всичко това е приоритетна ос 2, свързана с технологична модернизация, с истеми за
управление на качеството, енергийна ефективност и зелена икономика в малки и средни
предприятия. Понастоящем се договарят основно схемите по приоритет 1. Даже ресурсът за
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Резюме: - Господин Гератлиев, какво е изпълнението на програма "Конкурентоспособност" до
момента?
- Срокът на периода за договаряне изтича през декември 2013 г. Общият бюджет на програмата
досега е 1,162 млрд. евро, към момента около 90% от бюджета е в изпълнение. Необявеният
ресурс от близо 123 млн. евро касае главно процедури по два големи стратегически проекта. 50
млн. евро са заделени за създаването на "София Тех Парк" ЕАД, 100% собственост на
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Останалата част от средствата са
предназначени за изграждането на системната газова връзка между България и Сърбия.
Предстои обявяването и на една малка грантова схема за научно-изследователски организации
от 10 млн. евро. Към момента 80% от ресурса по "Конкурентоспос обност" са договорени, тук
включвам и инициативата JEREMIE. Разплатените средства са около 40%.
- Подобри ли се капацитетът на хората, които работят по програмата?
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нейното подразделение за финансиране на стартиращи иновативни предприятия в ече е
изчерпан.
Търсим възможности да прехвърлим пари
от други, където усвояването не е толкова голямо. Наличният бюджет за около 30 млн. лв. е
надхвърлен и ще търсим възможности за още 5-6 млн. Така ще можем да финансираме всички
заявени добри проекти.
- Има ли и други такива възможности?
- Имаме такава опция. В средата на юли дори изпратихме писмено предложение до нашия
Комитет за наблюдение, който одобри подобна гъвкавост.
- Какви грешки бяха допуснати?
- Трябва да заложим на опростени форми за кандидатстване, да електронизираме процеса на
оценка и той да е публичен. За да няма съмнения в селективност и корупция.
- Колко са средствата по отделните процедури?
- В момента имаме две отворени процедури. Разказах подробно за "Енергийна ефективност и
зелена икономика". Другата отворена процедура е с бюджет около 30 млн. лв. за финансиране
на клъстерни обединения. Към момента сме финансирали 15 клъстера, все още има финансов
капацитет в размер на около 18-19 млн. лв.
- Кризата не попречи ли на обединяването и окрупняването на бизнеса? Може ли това да е
причината да не се изпълнява тази схема?
- Така е. Друг проблем е, че има фирми, които са спечелили финансиране и въпреки това се
отказват. Бизнесът няма възможност да си осигури съфинансиране, за да стартира проектът.
Аз обаче вярвам, че предвид някои позитивни новини от чужбина и факта, че имаме още 14
месеца, ще помогнем за усвояване на цялата сума. Ако обаче това не стане, готови сме да я
реинбурсираме в схеми, където интересът е по-голям и има чакащи резервни проекти.
- Как финансирането по JEREMIE ще даде рамо на бизнеса?
- Основните споразумения по JEREMIE са сключени през 2010 г. По инициативата обаче се
работи от от 2007 г. Тя е съвместна между ЕК и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) със
средства от секторните оперативни програми с цел да се подпомогнат малки и средни
предприятия чрез различни инвестиции - банкови кредити или дялово участие, оборотни
средства, гаранции или друг финансов инструмент. Регистрирана е компания JEREMIE Holding
Bulgaria, в рамките на която са привнесени продукти, разработени от експертите на ЕИФ. Чрез
механизмите и средствата на приоритетна ос 3 част от тях вече са на пазара. По инструмента
за гарантиране на рисковете можем да отчетем, че има над 710 инвестиционни и оборотни
кредита и гаранции, предлагани на малки и средни предприятия, на обща стойност около 80
млн. лв. Финансовите инструменти имат малко по-дълъг период на изпълнение и нещата могат
да се случват и през следващите 3 г. Важно е тези продукти да заработят. Едва тогава тези 350
млн. евро, които вече са в холдинговия фонд, могат да останат в България. По сегашния
продукт, който е актуален за 2012 г., имаше плащания между 8 и 12.10.2012 в размер на 150
млн. евро. До края на годината трябва да бъдат избрани банковите посредници и продуктът да
е на пазара от януари 2013 г. Този продукт за споделяне на риска ще насърчи банките да
участват и по този начин
да понижат лихвите по кредитите
В момента ОББ работи по първия продукт - гаранционния на JEREMIE, заедно с Райфайзен,
СИБАНК, Прокредит и УниКредит. Вярвам, че и вторият продукт - за споделяне на риска, който
е разработен от ЕИФ, ще стартира скоро и ще бъде усвоен в следващите 36 месеца.
- Държавни и общински фирми също ли могат да участват в проекти по програмата?
- Да, в момента няколко фирми изпълняват договори и благодарение на европейските пари
успяват да запазят и да разширят продуктовата си линия и пазарния си дял. Някои от тях са със
стратегическа важност, имат собствени патенти, марки, с които България е международно
позната и призната. Към момента нямаме бенефициенти общински фирми, изключвам някои
болници. Те купуват главно медицинско оборудване и апаратура.
- За бизнеса е много важно да получиш пари точно когато ти трябват, за да не фалираш.
- Това е главната критика и към процедурите ни в приоритетна ос 1 - за иновациите. Когато
една процедура е обявена през 2010 г., оценявана през 2011 г., много е трудно да се говори, че
става дума за иновация и че ние сме удовлетворили бенефициента. Успешен проект не е
просто разплатеният на 100%. За нас е важно този проект да промени както процесите във
фирмата, така и средата, в която тя оперира. И не на последно място - да допринесе за
постигане на индикаторите на ниво пограма. Самото финансиране на 1000 или 2000 фирми
няма ефект, ако ние не променяме определени сектори и икономиката като цяло. Има критика
относно приоритетна ос 1, както и голямата алокация в приоритетна ос 3 по JEREMIE. В единия
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случай наваксахме това изоставане и ще съумеем да изпълним добри проекти. При
инициативата пък ще предоставим продукти, които ги няма до този момент. Така малко по
малко променяме средата.
- Ще връщаме ли европейски средства?
- Аз вярвам, че по тази пограма няма да има върнати средства въпреки трудния старт в
началото и критиките по време на изпълнението й. В заключителния етап на програмата вече
съумяваме да плащаме бързо. Това се вижда от май насам. Има индивидуални случаи, при
които не успяваме да изпълним 40-дневния срок за разплащане, но се стремим да бъдем все
по-добри.
Програмата "Конкурентоспособност" изтича в края на 2013 г. Какво е изпълнението й до
момента и има ли опасност да загубим пари по нея, попитахме Кирил Гератлиев, главен
директор на дирекция "Еврофондове за "Конкурентоспособност" към Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма.
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Дата: 22.10.2012
Източник: в. Строителство Градът
Страница: 4
Брой думи: 86
Резюме: "Олива" е един от най-големите производители на слънчогледово олио в България.
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Заглавие: Европейската банка за възстановяване и развитие отпуска заем от 22 млн.
евро на "Олива" - Кнежа
Подзаглавие:
Автор:
Текст: "Олива" е един от най-големите производители на слънчогледово олио в България.
Финансирането е за разширяване на производството. Парите са за построяване на ново
съоръжение за пресоване на слънчогледовото семе, купуване на ново оборудване за
извличане на олио, изграждане на нов силоз и подобряване на връзките с местните фермери.
9 млн. евро от заема ще бъдат капиталова инвестиция, а останалите пари ще бъдат
използвани като оборотни средства. Компанията е спечелила проект по оперативна програма
"Конкурентоспособност" за модернизация на производството, става ясно от годишния доклад
за дейността й.
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Дата: 22.10.2012
Източник: в. Строителство Градът
Страница: 4
Брой думи: 131
Резюме: Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика" ще предостави допълнително 150 млн. евро на Холдинговия фонд по JEREMIE за
въвеждането на нов финансов инструмент - предоставяне на финансиране чрез споделяне на
риска в подкрепа на бизнеса. Основната му цел е подобряването на достъпа до заемен ресурс
от страна на малките и средните предприятия чрез значително намаление на предлаганите
лихвени нива от страна на кредитните институции. Предвижда се нивото на лихвения процент
към малките и средните предприятия да бъде 0% върху частта по финансирането,
предоставено по JEREMIE, и пазарни лихвени нива върху частта, предоставяна от кредитните
институции. Българските малки и средни предприятия ще могат да използват нисколихвените
кредити както за финансиране на свои инвестиционни проекти, така и за нуждите си от
оборотни средства. Максималният срок на заемите ще бъде 10 години.
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Заглавие: Още 150 млн. евро за Холдинговия фонд по JEREMIE
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика" ще предостави допълнително 150 млн. евро на Холдинговия фонд по JEREMIE за
въвеждането на нов финансов инструмент - предоставяне на финансиране чрез споделяне на
риска в подкрепа на бизнеса. Основната му цел е подобряването на достъпа до заемен ресурс
от страна на малките и средните предприятия чрез значително намаление на предлаганите
лихвени нива от страна на кредитните институции. Предвижда се нивото на лихвения процент
към малките и средните предприятия да бъде 0% върху частта по финансирането,
предоставено по JEREMIE, и пазарни лихвени нива върху частта, предоставяна от кредитните
институции. Българските малки и средни предприятия ще могат да използват нисколихвените
кредити както за финансиране на свои инвестиционни проекти, така и за нуждите си от
оборотни средства. Максималният срок на заемите ще бъде 10 години.
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Дата: 22.10.2012
Източник: в. Строителство Градът
Страница: 15
Брой думи: 345

Заглавие: Национален план ще насърчава производството на екоавтомобили
Подзаглавие: Предвиждат се по-ниски прагове за клас инвестиция в електрически и други
екологични превозни средства
Автор:
Текст: Министерският съвет прие Национален план за действие за насърчаване
производството и ускореното навлизане на екологични превозни средства, включително на
електрическата мобилност, в България за периода 2012-2014 г.
Целите и насоките в плана са групирани така:
- стимулиране производството на електрически и други екологични превозни средства,
включително на окомплектоващи изделия и части за тях
- стимулиране на научноизследователската и развойната дейности за развитие на екологичните
превозни средства и системи за зареждане, като се осигури финансова подкрепа за
насърчаване на изследванията в нови технологии и материали, свързани с развитието на
устойчива мобилност
- стимулиране на потреблението и търсенето на новите екологични превозни средства
- ускорено изграждане на зарядна инфраструктура за ЕПС (електрически превозни средства) и
ХПС (хибриди)
- повишаване на осведомеността и капацитета на заинтересованите страни и населението за
същността, целите и ползите от развитието на устойчива мобилнос т
- насърчаване развитието на устойчива градска мобилност чрез улеснения за гражданите и
градско планиране, за да се стимулира развитието на електрическата мобилност в градовете.
В Закона за насърчаване на инвестициите се предвижда насърчаване производството на
електрически и други екологични превозни средства чрез въвеждане на по-ниски прагове за
клас инвестиция и допълнителни стимули за приоритетни проекти. Заради необходимостта от
иновации ще бъде въведена нова регулативна рамка за инвестиционния процес. Националният
иновационен фонд ще се превърне в институция за провеждане на дългосрочна иновационна
политика. По ОП "Конкурентоспособност" е осигурена финансова подкрепа за развитие на
стартиращи иновативни предприятия, за внедряване на иновативни продук ти, процеси и услуги,
а по Норвежката програма за сътрудничество в процес на подготовка финансова подкрепа за
стимулиране на екоиновациите и иновативни производства в сектора. Предвижда се да бъдат
въведени всички изисквания за стандартизация на електричес ките съединители за зареждане и
техническа съвместимост, за електробезопаснос тта и електромагнитната съвместимост и др.
"Зелените" обществени поръчки
също са включени в плана. Това са обществените поръчки с екологични изисквания. Замислено
е да се проучат възможностите за преференции за годишния данък на автомобилите в
зависимост от екологичните характеристики на превозните средства. Записано е и въвеждане
на преференциални такси при първоначална регистрация и регламентиране на категориите
ЕПС и ХПС и ускорено изграждане на зарядна инфраструктура за тях.
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Резюме: Министерският съвет прие Национален план за действие за насърчаване
производството и ускореното навлизане на екологични превозни средства, включително на
електрическата мобилност, в България за периода 2012-2014 г.
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Дата: 22.10.2012
Източник: в. Труд
Страница: 9
Брой думи: 79
Резюме: 30 български фирми от хранителния бранш ще представят своите продукти на найголямото изложение за храни във франция - "СИАЛ 2012". Във форума, който стартира днес,
участват общо над 6000 компании.
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Заглавие: Наши фирми на форум в Париж
Подзаглавие:
Автор:
Текст: 30 български фирми от хранителния бранш ще представят своите продукти на найголямото изложение за храни във франция - "СИАЛ 2012". Във форума, който стартира днес,
участват общо над 6000 компании.
България ще търси френски партньори в хранителната индустрия. Интерес биха могли да
представляват
млечната
ни
промишленост,
прохождащото
биоземеделие
и
винопроизводството, заяви пред БТА Росен Иванов, експерт във фирмата изпълнител по
проект на Българската агенция за инвестиции за промоция на страната ни като инвестиционна
дестинация. Проектът е по програма "Конкурентоспособност".
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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: 21.10.2012
Източник: www.1kam1.com
Връзка: http://www.1kam1.com/news/otstranata/8580
Брой думи: 293

Заглавие: 118 млн. лева за технологична модерниза ция и иновации получат 142 фирми
по ОП „Конкурентоспособност“
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Управляващият орган на ОП „Конкурентоспособност“ взе решение да увеличи с 85 241
633,64 лв. бюджета на процедурата за технологична модернизация в малки и средни
предприятия. Това ще позволи да бъдат финансирани още 121 проектни предложения при
запазване на съотношението между микро, малки и средни предприятия, съгласно Насоките за
кандидатстване. Безвъзмездна финансова помощ ще получат 14 микро, 62 малки и 45 сред ни
предприятия от резервния списък, покрили минималните критерии за техническа и финансова
оценка.
Увеличението на бюджета по процедурата е в резултат на решението на Комитета за
наблюдение от месец юли, което позволява Управляващия орган, съгласно наличните средства
по съответната приоритетна ос на Оперативната програма и качеството на постъпилите
проектни предложения, преминали успешно всички етапи на оценка, за които не е достигнало
финансиране, да увеличава бюджета на процедурите, обявени в периода 2011 – 2013 г.,
включително и с над 50%, както и да сключва допълнителни договори за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ.
Основната цел на процедура „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” е да
допринесе за повишаване на конкурентоспособността на българските малки и средни
предприятия от различни сектори, чрез насърчаване на инвестициите в съвременни технологии
и оборудване и предоставяне на достъп до професионални съвети и консултации, свързани с
новите технологии, процеси, продукти и услуги.
Едновременно с това бяха сключени допълнително 21 договора за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по по процедурата за подкрепа за внедряване в производство
на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги. Така бюджетът по
процедурата се увеличава с 32 843 681,23 лв до 81 739 431 лв.
Това увеличение дава възможност да бъдат финансирани всички проекти, преминали успешно
техническа и финансова оценка по процедурата.
Промяната е факт, след като през месец май Комитетът за наблюдение одобри предложението
на Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност“ за увеличаване на бюджета на
процедурата.
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Резюме: Управляващият орган на ОП „Конкурентоспособност“ взе решение да увеличи с 85 241
633,64 лв. бюджета на процедурата за технологична модернизация в малки и средни
предприятия. Това ще позволи да бъдат финансирани още 121 проектни предложения при
запазване на съотношението между микро, малки и средни предприятия, съгласно Насоките за
кандидатстване. Безвъзмездна финансова помощ ще получат 14 микро, 62 малки и 45 средни
предприятия от резервния списък, покрили минималните критерии за техническа и финансова
оценка.
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