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Медиен мониторинг – обобщение
14.11.2012 г.
Вид медия
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Общо за печатните и интернет базираните медии, от които:
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Телевизии и радиостанции
Дата: 13.11.2012
Източник: БНР
Предаване: Преди всички
Място на материала:
Продължителност в мин.: 7
Брой думи: 781

Текст: Водещ: Предишният разговор в предаването "Преди всички" беше за качеството на
храните за бедни, за недоразумението да се раздава боб с гъгрици, а следващото интервю ще
бъде свързано с най-нови открития и технологии за защита на растенията. Права ли съм, ще
разберем от Ира Станчева, научен секретар на Института по физиология на растенията и
генетиката. Здравейте!
Ира Станчева: Здравейте!
Водещ: Най-напред да кажа, че в Института по физиология на растенията и генетика при
Българска Академия на науките днес ще бъдат отличени млади учени за постижения в областта
на растителната биология. Свързани ли са техните постижения, техните открития с храните? За
да направим, така, прехода към този разговор.
Ира Станчева: Ами, да. Бих казала, че определено са свързани, тъй като в Института ние имаме
дълъг списък от научни разработки, които са свързани с изучаване на традиционни култури и
лечебни растения, ориентиране към опазване на околната среда и борбата с климатичните
промени, които биха могли да насърчат развитието на селското стопанство и селските райони.
Така също разполагаме със 190 стари и нови сортове и линии пшеница с висока толерантност
към засушаване, което е особено важно за условията на променящия се климат. Разполагаме и с
колекция от нови сортове слънчоглед, толерантни към засушаване, засоляване и устойчиви към
патогени, с гарантиран висок и стабилен добив. Имаме патент за захарна царевица с логичното
име сорт „Захарина”. Колеги от Института са номинирани за изобретател на годината във връзка
с изобретението Метод за регулиране добива и качеството на семена относно съдържанието на
силимарин при култивирано отглеждане на медицинското растение бял трън.
Водещ: Кажете навлизат ли всички тези изобретения в практиката? Или поне малка част?
Ира Станчева: Ами, смятам, че все повече Институтът, нашият институт е предприел курс на
промяна – т. нар. ортодоксално мислене и поведение, който курс се оказва печеливш.
Доказателство за това е, че привлякохме интереса на бизнеса, като им предложихме нови
иновативни разработки. Съвсем... спечелихме конкурс за създаване на офис за трансфер на
технологии за подпомагане на тази нова и неспецифична засега дейност по програмата
„Конкурентоспособност”.
Водещ: Това е начинът, по който се финансирате, след като казвате, че освен европейски пари,
и самият бизнес плаща за такива открития, които биха го развили по-нататък. Това означава ли,
че нямате проблеми със средствата, за да правите своите изследвания и открития?
Ира Станчева: Проблеми със средствата, проблеми със средствата винаги ще има, но се
опитваме да ги преодоляваме. И гордост за нас е, че съвсем наскоро спечелихме и проект по
схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за развитието на
докторанти, специализанти, постдокторанти и млади учени” по Оперативна програма "Развитие
на човешките ресурси” на стойност 787 711 лева.
Водещ: Тези хора у нас ли се обучават?
Ира Станчева: Тези хора се обучават у нас. Това са млади учени със средна възраст 32-33
години. Партньори... ние сме основната базова организация-бенефициент. Наши партньори са
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Резюме: Водещ: Предишният разговор в предаването "Преди всички" беше за качеството на
храните за бедни, за недоразумението да се раздава боб с гъгрици, а следващото интервю ще
бъде свързано с най-нови открития и технологии за защита на растенията. Права ли съм, ще
разберем от Ира Станчева, научен секретар на Института по физиология на растенията и
генетиката. Здравейте!
Ира Станчева: Здравейте!
Водещ: Най-напред да кажа, че в Института по физиология на растенията и генетика при
Българска Академия на науките днес ще бъдат отличени млади учени за постижения в областта
на растителната биология. Свързани ли са техните постижения, техните открития с храните? За
да направим, така, прехода към този разговор.
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Биологически факултет на Софийски университет и колеги от Института по органична химия с
Център по химия.
Водещ: Днес част от тези млади хора ще бъдат отличени. Кажете имената им!
Ира Станчева: Ами, засега е тайна. Има Комитет, който определя наградите и засега това се
разбира в последния момент. В смисъл, не мога все още да Ви кажа техните имена. Но според
мен, ще присъстват представители на медиите и там ще бъдат присъдени три награди – първа,
втора и трета. Също така, да, момент. Вече не е тайна. Мога да Ви кажа имената. Лиляна... това
е Доц. Д-р Лиляна Гигова с колектив от млади учени, проф. Джилинов и проф. Пеева. Всички тези
колеги работят с
Водещ: Това ще бъдат отличените млади учени днес?
Ира Станчева: Да. Да, с колектив. Те работят с колектив от млади учени.
Водещ: А къде са най-големите им находки? С какво грабнаха те тези награди?
Ира Станчева: Ами, с публикации в реномирани международни списания с висок импакт фактор,
което е особено ценно за нас. Гледа се с добро око в научните среди публикация в
международни, реномирани международни списания с импакт фактор.
Водещ: има ли у нас кой да оцени техните идеи или в чужбина ги оценяват повече?
Ира Станчева: Ами, смятам, смятам, че в чужбина ни оценяват повече. А пък надявам се, че и у
нас все повече, все повече на тези научни постижения ще се гледа с добро око. Но за целта те
трябва да се популяризират. И аз благодаря на вашето предаване, че проявихте интерес!
Водещ: Добре. И аз Ви благодаря за това, че ни разказахте за тези млади български учени,
които все още са в България, работят за науката на страната, развиват се и дай Боже, техните
достижения, техните открития и изследвания да бъдат приложени в българската практика! Това
да си пожелаем.
Ира Станчева: Да.
Водещ: Благодаря на Ира Станчева, научен секретар на Института по физиология на растенията
и генетика.
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Дата: 13.11.2012
Източник: БТВ
Предаване: Тази сутрин
Място на материала:
Продължителност в мин.: 3
Брой думи: 386

Текст: Русенска фирма, специализирана в производството на авиационни, артилерийски и
инженерни боеприпаси, насочи усилията си в последните няколко години към утилизацията на
остарели боеприпаси. След като спечели проект по ОП „Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика”, тя получи възможност да затвори успешно производствения си
цикъл.
Петър Петров, директор: Нашата фирма реши да се занимава с утилизация на остарели
боеприпаси, останали от българската армия конкретно и в региона. И понеже искаме да се
занимаваме професионално с тази дейност, стигнахме до извода, че за затваряне на цикъла на
процеса на утилизация ни трябва подобна инсталация.
Конкретният проект, който фирмата печели, е за закупуване на инсталация за термично
обезвреждане на боеприпаси. Ползата от нея е двойна – безопасно унищожаване на
взривателните устройства и увеличаване на производствения капацитет.
Валери Каменов, началник цех: Инсталацията е проектирана за калибри до 23 мм основно, (...)
производителност това е около 2500 до 3000 взриватели на смяна. Така че 3000 по до 10 000
единици взривателни устройства са унищожавани на денонощие тук. Това е абсолютно
безопасен начин, тъй като вие сами виждате, че хората нямат достъп до това. Единственият
контакт на работещите тук е само при зареждането на транспортната лента, която ги вкарва в
камерата на установката.
При спазването на строго определени екологични изисквания в камерата могат да бъдат
изгаряни взриватели, пиропатрони, капсули, детонатори и други опасни боеприпаси, които са с
изтекъл срок на годност. Досега те са били унищожавани чрез взривяване на изоставени
полигони.
Петър Петров: Решихме този въпрос с опасните елементи, до този момент, до пускането на
инсталацията 2010 г. те стояха на склад. После решихме въпроса и за в бъдеще отпадъчните
продукти от утилизацията, тъй като ние продължаваме да имаме сериозни намерения да се
занимаваме с тази дейност. В резултат на реализацията на този проект, колкото и нескромно да
звучи, нашата фирма стана водеща в този процес в България, може би и в Югоизточна Европа.
Възможността да кандидатства по оперативната програма за подкрепа на българския бизнес е
изключителен шанс, от който трябва да се възползват повече фирми.
Петър Петров: Ние успяхме да получим съфинансиране 50%. Целият проект с инсталацията и
цеха, който виждате зад гърба ми, струва около 4 млн.лв. При всички случаи със
съфинансирането по програма „Конкурентоспособност” ние по-бързо и по-лесно
осъществихме нашите проекти и нашите намерения.
Според специалисти в бранша това е най-голямата инвестиция в българската военна
промишленост през последните две десетилетия.
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Резюме: Русенска фирма, специализирана в производството на авиационни, артилерийски и
инженерни боеприпаси, насочи усилията си в последните няколко години към утилизацията на
остарели боеприпаси. След като спечели проект по ОП „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика”, тя получи възможност да затвори успешно производствения си цикъл.
Петър Петров, директор: Нашата фирма реши да се занимава с утилизация на остарели
боеприпаси, останали от българската армия конкретно и в региона. И понеже искаме да се
занимаваме професионално с тази дейност, стигнахме до извода, че за затваряне на цикъла на
процеса на утилизация ни трябва подобна инсталация.
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Национални печатни медии

Медиен мониторинг | 11/14/2012

Няма намерена информация
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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

9

Интернет издания и блогове
Дата: 13.11.2012
Източник: www.focus-news.net
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=f22784
Брой думи: 1038

Заглавие: Женя Динкова: България ще участва в увеличението на капитала на ЕИБ
Подзаглавие: Женя Динкова, директор на Дирекция „Международни финансови институции и
сътрудничество" в Министерството на финансите, в интервю за рубриката „Финанси на фокус” на
Радио „Фокус”
Автор: Цоня СЪБЧЕВА
Текст: Водещ: Президентът на Европейската инвестиционна банка Вернер Хойер бе на
посещение у нас. Визитата бе първата в качеството му на президент на ЕИБ, макар че в
последните 20 години е идвал доста често. В средата на 90-те години той посещава страната ни
като министър на европейските въпроси на Германия. И както самият обяснява, тогава въобще
не си е и представял, че би могъл да дойде отново в България – вече член на ЕС, още по-малко
да я намери в такова добро състояние. България е осигурила стабилна пазарна среда, това я
прави привлекателна за правене на бизнес, заяви гостът след разговорите си с премиера Бойко
Борисов, когото познава още от времето му на кмет. За резултатите от посещението на Вернер
Хойер разговаряме с Женя Динкова, директор на Дирекция „Международни финансови
институции и сътрудничество” в Министерството на финансите. Госпожо Динкова, като начало да
ни представите Европейската инвестиционна банка.
Женя Динкова: Европейската инвестиционна банка е финансовата институция на Европейския
съюз. Създадена е през 1958 година за финансиране на инвестиционни проекти. Акционери в
нея са 27-те страни членки на Европейския съюз. Банката развива своята дейност в целия съюз,
както и в около 150 държави по света, които имат споразумение за сътрудничество с
Европейския съюз, както и сключено рамково споразумение с Европейската инвестиционна
банка. Около 90% от заемите, отпускани от банката, са за програми и проекти в страните
съакционери от Европейския съюз.
Водещ: Какво я различава от другите международни финансови институции?
Женя Динкова: Европейската инвестиционна банка дава изключително нисък лихвен процент на
кредитите, които предоставя на страните членки на Европейския съюз. Това е свързано с
нейната роля. Тя не е просто кредитираща институция, тя дава техническа експертиза и отпуска
средства за финансиране на проекти в публичния и частния сектор за базисна инфраструктура,
иновации, енергетика, производствени мощности, кредитни линии, за малки и средни
предприятия чрез финансови институции, за регионални проекти. Това е уникалността на
банката, която подпомага Европейската комисия за осъществяване на целите и приоритетите на
Европейския съюз за растеж и заетост.
Водещ: По какъв повод посети страната ни сегашният президент на Европейската инвестиционна
банка Вернер Хойер?
Женя Динкова: Президентът бе на посещение в България по покана на заместник-министърпредседателя и министър на финансите Симеон Дянков с цел да бъдат обсъдени: приоритетите
на бъдещото сътрудничество с банката, увеличението на капитала на банката; въпроси,
свързани с изпълнението на проекти, съфинансирани от банката в България; както и
възможностите за съфинансиране на важни и неотложни общински проекти, за които общините
не са успели да кандидатстват по оперативните програми. Друга цел на разговорите, които
водихме - да постигнем, да задълбочим нашето партньорство на базата на предимствата на
България като стабилна страна в един несигурен регион.
Водещ: Въз основа на кои показатели гостът даде висока оценка за инвестиционната среда на
България?
Женя Динкова: Самият факт, че президентът на най-голямата европейска банка пристигна в този
момент в България, е уникално събитие. Той избра точно България да дойде, именно поради

Медиен мониторинг | 11/14/2012

Резюме: Женя Динкова, директор на Дирекция „Международни финансови институции и
сътрудничество" в Министерството на финансите, в интервю за рубриката „Финанси на фокус” на
Радио „Фокус”
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нейното стабилно състояние в сравнение с много други страни в Европа. Неговата оценка е:
благоразумната и стабилна финансова политика, която се води от българското правителство,
добрите данни по управлението на държавния дълг, ниският бюджетен дефицит – 2,1% от
брутния вътрешен продукт, нивото на националните спестявания – 25% от БВП, сравнително
ниската инфлация и други макроикономически критерии. Бих искала да подчертая, че България е
една от малкото страни в Европейския съюз, постигнали финансова консолидация и стартирали
ключови реформи. Въпреки външните фактори, страната ни е една от десетте, които имат найвисок ръст на брутния вътрешен продукт на глава от населението по покупателна способност.
България е една от страните с най-ниско ниво на държавен дълг към брутния вътрешен продукт.
В края на миналата година с по-ниско ниво на правителствен дълг от България е била само
Естония. България води последователна, разумна финансова политика. Приоритет на България
като финансов ресурс са европейските фондове. Държим се с банката като равностойни
партньори. При вземането на решения от Съвета на директорите и Съвета на управителите на
банката, ние ползваме натрупания опит и допринасяме взетите решения да са в полза на
растежа и заетостта в целия ЕС.
Водещ: Банката какви проекти кредитира у нас?
Женя Динкова: Банката е съфинансирала всички значими инфраструктурни проекти,
изпълнявани в България. Това са: разширението на метрото – „Надежда”-Централна гара-бул.
„Черни връх”; „Младост 1”-„Цариградско шосе”; електрификацията и реконструкцията на жп
линията Пловдив-Свиленград-турската граница; отсечки от автомагистрала „Тракия”; „Дунав мост
2” – Видин-Калафат; реконструкцията и разширението на летище София.
Водещ: Любопитно е, какво постигнахте като страна в разговорите с президента на Европейската
инвестиционна банка Вернер Хойер при това посещение?
Женя Динкова: Като организатор на това събитие аз лично и моят екип се чувстваме много
доволни от постигнатите резултати. Мога да ги резюмирам със следните знакови неща, за които
постигнахме договореност и започнахме преговори. През 2013 година Европейската
инвестиционна банка ще продължи да подпомага конкурентноспособността на малките и
средните предприятия в България чрез различни кредитни линии на банки посредници, като
очакваме реално задълбочаване на сътрудничеството на банката с банковия сектор у нас. Ще
продължи подпомагането на изпълнението на инфраструктурните проекти в София и други
градове на страната. Банката се ангажира с предоставянето на техническа помощ на фирми,
които усвояват еврофондове. Очакваме разширяване на сътрудничеството с банката при
изпълнението на проекти по различни финансови инструменти. Това са инструментите за
техническа помощ, за многократно използване на ресурс от Европейския съюз чрез изгодни
кредити. И това се осъществява чрез инициативите „JEREMIE”, „JESSIKA” и други, които ще
бъдат въведени. Предвид водещата роля на банката при изпълнението на следващата
финансова рамка на Европейския съюз за 2014 – 2020 година, ще увеличаваме взаимното
сътрудничество в управлението на тези финансови инструменти. Министърът на финансите е
отговорен за координацията им в България, Европейската инвестиционна банка е отговорна за
управлението и координацията им на ниво Европейски съюз. С цел пълноценно усвояване на
средствата по кредитно споразумение, с което се осигурява ресурс от Европейската
инвестиционна банка за националното съфинансиране и за финансов недостиг на проекти по
оперативните програми, ще продължим дискусиите за увеличаване възможностите за
използване на неразпределените средства по това споразумение, за финансиране през 2013
година на важни и неотложни общински проекти. Друго решение, което се взе – България ще
участва в увеличението на капитала на банката при условие, че тези средства ще бъдат
използвани за постигане на растеж и заетост вътре в Европейския съюз, като се отчитат
предимствата на България в регион на нестабилност. За това получихме гаранции от президента
на Европейската инвестиционна банка.
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Дата: 13.11.2012
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12402317
Брой думи: 107
Резюме: Възможности за кандидатстване по отворените схеми “Енергийна ефективност и зелена
икономика“, съфинансирана от оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика 2007-2013“, както и “Развитие на професионалното образование и
обучение в сътрудничество с работодатели“, съфинансирана от оперативна програма “Развитие
на човешките ресурси“, ще представи екипът на Областен информационен център - Пловдив на
информационен семинар под мотото “ДА създаваме заедно“ утре - 14 ноември в Калояново.
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Заглавие: Информационно събитие организира ОИЦ Пловдив в Карлово
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Възможности за кандидатстване по отворените схеми “Енергийна ефективност и зелена
икономика“, съфинансирана от оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика 2007-2013“, както и “Развитие на професионалното образование и
обучение в сътрудничество с работодатели“, съфинансирана от оперативна програма “Развитие
на човешките ресурси“, ще представи екипът на Областен информационен център - Пловдив на
информационен семинар под мотото “ДА създаваме заедно“ утре - 14 ноември в Калояново.
Началото на събитието е от 10:30 в залата на общината в Калояново. Фокусът на
информационото събитие ще бъде насочен към бизнеса, но в него ще участват и представители
на широката общественост, неправителствени организации, образователни институции и
заведения, местната власт, национални и регионални медии.
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Дата: 13.11.2012
Източник: www.plovdiv24.com
Връзка: http://news.plovdiv24.bg/394601.html
Брой думи: 322
Резюме: Възможности за кандидатстване по отворените схеми "Енергийна ефективност и зелена
икономика", съфинансирана от оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика 2007-2013", както и "Развитие на професионалното образование и
обучение в сътрудничество с работодатели", съфинансирана от оперативна програма "Развитие
на човешките ресурси", ще представи екипът на Областен информационен център - Пловдив на
информационен семинар под мотото "ДА създаваме заедно" утре - 14 ноември в Калояново.
Началото на събитието е от 10:30 в залата на общината в Калояново.
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Заглавие: Информационно събитие организира ОИЦ Пловдив в Карлово
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Възможности за кандидатстване по отворените схеми "Енергийна ефективност и зелена
икономика", съфинансирана от оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика 2007-2013", както и "Развитие на професионалното образование и
обучение в сътрудничество с работодатели", съфинансирана от оперативна програма "Развитие
на човешките ресурси", ще представи екипът на Областен информационен център - Пловдив на
информационен семинар под мотото "ДА създаваме заедно" утре - 14 ноември в Калояново.
Началото на събитието е от 10:30 в залата на общината в Калояново.
Фокусът на информационото събитие ще бъде насочен към бизнеса, но в него ще участват и
представители на широката общественост, неправителствени организации, образователни
институции и заведения, местната власт, национални и регионални медии.
Новите приоритети на бъдещата Кохезионната политика на Европейския съюз и оперативните
програми в България за следващия програмен период 2014 - 2020 година, отворени мерки по
Програмата за развитие на селските райони, възможности на работодатели за наемане на
безработни, както и популяризиране на добри практики от реализирани проекти по оперативните
програми в област Пловдив ще са част от разискваните темите. Ще бъде дадена информация и
за отворените все още схеми "На път" и "Ново работно място", които са по оперативна програма
"Развитие на човешките ресурси". Експерти от Дирекция "Бюро по труда" и други специалисти ще
дадат информация за възможности за финансиране на проекти.
На семинара ще бъде споделен опит от добри практики и "научени уроци" по проекти,
финансирани по оперативни програми. Експерти от ОИЦ - Пловдив ще провеждат на място
индивидуални срещи със заинтересовани граждани, местната власт и бизнеса.
Това събитие е част от втория информационен цикъл, който екипът провежда на територията на
18-те общини в Пловдивска област.
Областен информационен център - Пловдив е част от мрежата от 28 информационни центъра за
популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, изградени с финансовата
подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския фонд за регионално развитие.
ОИЦ - Пловдив работи в рамките на проект № BG161РО002-3.3.02-00021-С0001 "Изграждане на
областен информационен център в гр. Пловдив".
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Дата: 13.11.2012
Източник: www.moreto.net
Връзка: http://www.moreto.net/novini.php?n=191963
Брой думи: 179
Резюме: Брюксел ни дава пари по 7 оперативни програми след 2014 г., като 5 са сигурни, а за 2
от тях средствата все още се договарят. „Финансирането на строителството на второкласни
пътища и субсидирането на културно-историческото наследство са сред неуточнените области
между България и Европейската комисия”, обясни вчера министъра без портфейл Томислав
Дончев.
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Заглавие: ЕС ни дава пари по 5+2 европрограми през следващия програмен период
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Брюксел ни дава пари по 7 оперативни програми след 2014 г., като 5 са сигурни, а за 2 от
тях средствата все още се договарят. „Финансирането на строителството на второкласни пътища
и субсидирането на културно-историческото наследство са сред неуточнените области между
България и Европейската комисия”, обясни вчера министъра без портфейл Томислав Дончев.
Фокусът на всички европроекти трябва да е общоевропейски, затова и от Брюксел са готови да
финансират изграждането на пътища до трансевропейските коридори, но не и второкласните
трасета. Заради негативен опит с други страни Еврокомисията била скептична към
евросубсидиите за културно-историческите обекти.
„Идеята за Обединена Европа, особено през последните 20 години, е тя да е икономически и
политически свързана. Инвестирането в регионални проекти е немислимо. То е толкова нелепо,
колкото в една многофамилна жилищна сграда всеки сам без координация със съседите да се
опитва да ремонтира своята част от фасадата”, обясни Дончев. По думите му Министерският
съвет е взел решение за наследника на оперативните програми „Транспорт”, „Околна среда”,
„Регионално развитие”, „Развитие на човешките ресурси” и „Конкурентоспособност”. Сега се
очаква ЕК да вземе решение по отношение на останалите две програми.
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Дата: 13.11.2012
Източник: www.klassa.bg
Връзка:
http://www.klassa.bg/news/Read/article/215780_%D0%91%D1%80%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%
B5%D0%BB+%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%BF%D0%B0%D1%80
%D0%B8+%D0%BF%D0%BE+5%2B2+%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0
%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8
Брой думи: 178
Резюме: Министър Дончев и представители на ЕК дадоха официален старт на преговорите
между София и Брюксел за европарите след 2014 г.
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Заглавие: Брюксел ни дава пари по 5+2 европрограми
Подзаглавие: Министър Дончев и представители на ЕК дадоха официален старт на преговорите
между София и Брюксел за европарите след 2014 г.
Автор: Мария Василева
Текст: Брюксел ни дава пари по 7 оперативни програми след 2014 г., като 5 са сигурни, а за 2 от
тях средствата все още се договарят. „Финансирането на строителството на второкласни пътища
и субсидирането на културно-историческото наследство са сред неуточнените области между
България и Европейската комисия”, обясни вчера министъра без портфейл Томислав
Дончев.Фокусът на всички европроекти трябва да е общоевропейски, затова и от Брюксел са
готови да финансират изграждането на пътища до трансевропейските коридори, но не и
второкласните трасета. Заради негативен опит с други страни Еврокомисията била скептична
към евросубсидиите за културно-историческите обекти.„Идеята за Обединена Европа, особено
през последните 20 години, е тя да е икономически и политически свързана. Инвестирането в
регионални проекти е немислимо. То е толкова нелепо, колкото в една многофамилна жилищна
сграда всеки сам без координация със съседите да се опитва да ремонтира своята част от
фасадата”, обясни Дончев. По думите му Министерският съвет е взел решение за наследника на
оперативните програми „Транспорт”, „Околна среда”, „Регионално развитие”, „Развитие на
човешките ресурси” и „Конкурентоспособност”. Сега се очаква ЕК да вземе решение по
отношение на останалите две програми.
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Дата: 13.11.2012
Източник: www.b2bnews.bg
Връзка:
http://b2bnews.bg/index.php/27-predpriqtiq-poluchavat-finansirane-po-opkonkurentosposobnost-700027.html
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Заглавие: 27 предприятия получават финансиране по ОП "Конкурентоспособност"
Подзаглавие: Средствата се предоставят по процедура “Разработване на иновации от
стартиращи предприятия”
Автор:
Текст: ОП "Конкурентоспособност" предоставя 8 945 239 лева безвъзмездна финансова
помощ на 27 предприятия, одобрени за финансиране по IV сесия на процедура “Разработване на
иновации от стартиращи предприятия”, съобщиха от Управляващия орган.
Проектите, които ще получат финансова подкрепа са за Измерване, анализ и контрол
параметрите на излъчване на нови енергоспестяващи светлинни източници и тяхното
сертифициране; Интелигентни системи за оперативен мониторинг на резервоари за течности;
Автоматизиран видео медия мониторинг; Разработване на специализирана софтуерна система
за управление, контрол и събиране на финансови вземания и задължения; Разработване на
приложение „Застраховай ме” за мобилни устройства с интегрирани оперативни системи;
Разработване на иновативен продукт за разпределено съхранение и аналитична обработка на
големи обеми от данни - СуормКлъстър (SwarmCluster); Уеб-базирано приложение на
молекулярен регистър в иновативна мрежа; Софтуерно решение за анализ на данни от системи
за управление на обучението и знанието; Платформа за практическо дистанционно обучение
„Виртуални учебно - тренировъчни фирми за туристическата индустрия”.
Ще се подпомогнат и предложения за Разработване на иновативен софтуерен продукт за
статичен анализ на Clojure (Клоужър) програми; Проектиране, разработване и изпитване на
иновативна софтуерна система за управление на папки с електронни файлове „MFS”;
Иновативна, интерактивна система за обучение по български език за чужденци; Разработване
малка молекула за използване в диагностично устройство за бързо измерване на плазмената
ренинова активност; Иновативен двигател за електромобили; Създаване на технологии за
композитни галванични покрития от хром и никел, модифицирани с нано частици; Създаване на
иновативна вертикална медицинска търсачка; Интернет базирана безжична модулна система за
наблюдение параметрите на околната среда; Създаване на антискимиращо устройство тип
гилотина; Създаване на иновативна система за банка от тестови въпроси и други.
Основната цел на процедурата е да насърчи развитието на стартиращите предприятия, като им
предостави подкрепа в етапа на разработване на иновативни продукти, процеси и услуги с
потенциал за внедряване в икономиката.
Подкрепата по настоящата процедура е изцяло насочена към предприятия, създадени не порано от 3 години преди датата на подаване на проектното предложение. До момента по трите
сесии на тази процедура са сключени 83 договора на стойност 26 461 464,55 лева.
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Резюме: ОП "Конкурентоспособност" предоставя 8 945 239 лева безвъзмездна финансова
помощ на 27 предприятия, одобрени за финансиране по IV сесия на процедура “Разработване на
иновации от стартиращи предприятия”, съобщиха от Управляващия орган. Основната цел на
процедурата е да насърчи развитието на стартиращите предприятия, като им предостави
подкрепа в етапа на разработване на иновативни продукти, процеси и услуги с потенциал за
внедряване в икономиката.
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Дата: 13.11.2012
Източник: www.monitor.bg
Връзка: http://www.monitor.bg/article?id=362036
Брой думи: 180
Резюме: Брюксел ни дава пари по 7 оперативни програми след 2014 г., като 5 са сигурни, а за 2
от тях средствата все още се договарят. „Финансирането на строителството на второкласни
пътища и субсидирането на културно-историческото наследство са сред неуточнените области
между България и Европейската комисия”, обясни вчера министъра без портфейл Томислав
Дончев.
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Заглавие: Брюксел ни дава пари по 5+2 европрограми
Подзаглавие: Министър Дончев и представители на ЕК дадоха официален старт на преговорите
между София и Брюксел за европарите след 2014 г.
Автор: МАРИЯ ВАСИЛЕВА
Текст: Брюксел ни дава пари по 7 оперативни програми след 2014 г., като 5 са сигурни, а за 2 от
тях средствата все още се договарят. „Финансирането на строителството на второкласни пътища
и субсидирането на културно-историческото наследство са сред неуточнените области между
България и Европейската комисия”, обясни вчера министъра без портфейл Томислав Дончев.
Фокусът на всички европроекти трябва да е общоевропейски, затова и от Брюксел са готови да
финансират изграждането на пътища до трансевропейските коридори, но не и второкласните
трасета. Заради негативен опит с други страни Еврокомисията била скептична към
евросубсидиите за културно-историческите обекти.
„Идеята за Обединена Европа, особено през последните 20 години, е тя да е икономически и
политически свързана. Инвестирането в регионални проекти е немислимо. То е толкова нелепо,
колкото в една многофамилна жилищна сграда всеки сам без координация със съседите да се
опитва да ремонтира своята част от фасадата”, обясни Дончев. По думите му Министерският
съвет е взел решение за наследника на оперативните програми „Транспорт”, „Околна среда”,
„Регионално развитие”, „Развитие на човешките ресурси” и „Конкурентоспособност”. Сега се
очаква ЕК да вземе решение по отношение на останалите две програми.
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Връзка: http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=57031
Брой думи: 330

Заглавие: 27 предприятия получават финансиране по ОП "Конкурентоспособност"
Подзаглавие: Средствата се предоставят по процедура “Разработване на иновации от
стартиращи предприятия”
Автор:
Текст: ОП "Конкурентоспособност" предоставя 8 945 239 лева безвъзмездна финансова
помощ на 27 предприятия, одобрени за финансиране по IV сесия на процедура “Разработване на
иновации от стартиращи предприятия”, съобщиха от Управляващия орган.
Проектите, които ще получат финансова подкрепа са за Измерване, анализ и контрол
параметрите на излъчване на нови енергоспестяващи светлинни източници и тяхното
сертифициране; Интелигентни системи за оперативен мониторинг на резервоари за течности;
Автоматизиран видео медия мониторинг; Разработване на специализирана софтуерна система
за управление, контрол и събиране на финансови вземания и задължения; Разработване на
приложение „Застраховай ме” за мобилни устройства с интегрирани оперативни системи;
Разработване на иновативен продукт за разпределено съхранение и аналитична обработка на
големи обеми от данни - СуормКлъстър (SwarmCluster); Уеб-базирано приложение на
молекулярен регистър в иновативна мрежа; Софтуерно решение за анализ на данни от системи
за управление на обучението и знанието; Платформа за практическо дистанционно обучение
„Виртуални учебно - тренировъчни фирми за туристическата индустрия”.
Ще се подпомогнат и предложения за Разработване на иновативен софтуерен продукт за
статичен анализ на Clojure (Клоужър) програми; Проектиране, разработване и изпитване на
иновативна софтуерна система за управление на папки с електронни файлове „MFS”;
Иновативна, интерактивна система за обучение по български език за чужденци; Разработване
малка молекула за използване в диагностично устройство за бързо измерване на плазмената
ренинова активност; Иновативен двигател за електромобили; Създаване на технологии за
композитни галванични покрития от хром и никел, модифицирани с нано частици; Създаване на
иновативна вертикална медицинска търсачка; Интернет базирана безжична модулна система за
наблюдение параметрите на околната среда; Създаване на антискимиращо устройство тип
гилотина; Създаване на иновативна система за банка от тестови въпроси и други.
Основната цел на процедурата е да насърчи развитието на стартиращите предприятия, като им
предостави подкрепа в етапа на разработване на иновативни продукти, процеси и услуги с
потенциал за внедряване в икономиката.
Подкрепата по настоящата процедура е изцяло насочена към предприятия, създадени не порано от 3 години преди датата на подаване на проектното предложение. До момента по трите
сесии на тази процедура са сключени 83 договора на стойност 26 461 464,55 лева.
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Резюме: ОП "Конкурентоспособност" предоставя 8 945 239 лева безвъзмездна финансова
помощ на 27 предприятия, одобрени за финансиране по IV сесия на процедура “Разработване на
иновации от стартиращи предприятия”, съобщиха от Управляващия орган. Основната цел на
процедурата е да насърчи развитието на стартиращите предприятия, като им предостави
подкрепа в етапа на разработване на иновативни продукти, процеси и услуги с потенциал за
внедряване в икономиката.
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Заглавие: Областен информационен център Ловеч
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Областен информационен център Ловеч сподели връзка:
ОП Конкурентоспособност ще подкрепи 27 стартиращи предприятия за разработване на
иновации - 12/11/2012
***
ОП Конкурентоспособност предоставя 8 945 239 лева безвъзмездна финансова помощ на 27
предприятия, одобрени за финансиране по IV сесия на процедура BG161PO003-1.1.05
“Разработване на иновации от стартиращи предприятия”. Основната цел на процедурата е да
насърчи развитието на стартиращите предприятия, като им предостави подкрепа в етапа на
разработване на иновативни продукти, процеси и услуги с потенциал за внедряване в
икономиката. Подкрепата по настоящата процедура е изцяло насочена към стартиращи
иновативни предприятия, създадени не по-рано от 3 години преди датата на подаване на
проектното предложение. До момента по трите сесии на тази процедура са сключени 83 договора
на стойност 26 461 464,55 лева.
http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=638
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”
www.opcompetitiveness.bg
ОП Конкурентоспособност предоставя 8 945 239 лева безвъзмездна финансова помощ на 27
предприятия, одобрени за финансиране по IV сесия на процедура BG161PO003-1.1.05
“Разработване на иновации от стартиращи предприятия”.Основната цел на процедурата е да
насърчи развитието на стартиращите предприятия, ...
Харесвам · · Сподели
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Резюме: Областен информационен център Ловеч сподели връзка:
ОП Конкурентоспособност ще подкрепи 27 стартиращи предприятия за разработване на
иновации - 12/11/2012
***
ОП Конкурентоспособност предоставя 8 945 239 лева безвъзмездна финансова помощ на 27
предприятия, одобрени за финансиране по IV сесия на процедура BG161PO003-1.1.05
“Разработване на иновации от стартиращи предприятия”. Основната цел на процедурата е да
насърчи развитието на стартиращите предприятия, като им предостави подкрепа в етапа на
разработване на иновативни продукти, процеси и услуги с потенциал за внедряване в
икономиката. Подкрепата по настоящата процедура е изцяло насочена към стартиращи
иновативни предприятия, създадени не по-рано от 3 години преди датата на подаване на
проектното предложение. До момента по трите сесии на тази процедура са сключени 83 договора
на стойност 26 461 464,55 лева.
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