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Телевизии и радиостанции
Дата: 29.11.2012
Източник: БНР
Предаване: Новини
Място на материала: 12.00 часа
Продължителност в мин.: 1,30
Брой думи: 266
Резюме: 2.Новина
Почти половината европейски пари за конкурентоспособност през следващия седемгодишен
период ще бъдат предназначени за бизнеса. Освен по общата схема за иновации, това ще
става и по изцяло нова ваучерна схема. Това обяви министърът на икономиката Делян Добрев.
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Текст: 2.Новина
Почти половината европейски пари за конкурентоспособност през следващия седемгодишен
период ще бъдат предназначени за бизнеса. Освен по общата схема за иновации, това ще
става и по изцяло нова ваучерна схема. Това обяви министърът на икономиката Делян Добрев.
На конференция за иновациите той каза, че инвестициите в този бранш са устойчиви, за
разлика от вложенията в строителството и финансовия сектор. Още по темата в репортажа на
Олга Иванова.
Репортер: Министър Добрев очаква да бъде договорено отпускането на повече от 1,170 млрд.
евро по програма Конкурентоспособност за следващия период. Основно те ще бъдат
насочени към иновациите по новата ваучерна схема.
Делян Добрев: Когато фирмата вземе ваучера, тя ще отиде точно в този научен център или
точно в това развойно звено, което може да направи нещо полезно за компанията й. По найдобрия начин ще насочим средствата от иновации към наука. Но точно тази наука, която е в
полза на бизнеса.
Репортер: Освен фирмите, които работят иновативно, ще бъдат стимулирани и тези
предприятия, които се стремят да произвеждат и да изнасят краен продукт.
Делян Добрев: Ние не трябва да изнасяме суровини, а да изнасяме продукти с висока добавена
стойност.
Репортер: Ще се търси и диверсифициране на износа в страни и пазари извън Евросъюза, тъй
като засега 72% от експорта ни е за европейски страни.
Делян Добрев: Ние трябва да погледнем към държавите и пазарите, които през последните 10
години растат с повече от 10%. Има огромни такива пазари в третите страни, за които за
съжаление изнасяме само 28% от нашата продукция. Ние ще подкрепим експортно
ориентираните предприятия и ще се опитаме включително да им помогнем те да намерят нови
пазари.
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Дата: 29.11.2012
Източник: Дарик радио
Предаване: Новини
Място на материала: 16.00 часа
Продължителност в мин.: 2
Брой думи: 307
Резюме: 3.Новина
В следващия програмен период основна част от пари по Оперативна програма
Конкурентоспособност ще бъдат насочени към сектора на иновациите. Това каза
икономическият министър Делян Добрев. Други приоритетни сфери при усвояването на
евросредствата ще бъдат енергийната ефективност и производството на стоки и услуги с
висока добавена стойност.
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Текст: 3.Новина
В следващия програмен период основна част от пари по Оперативна програма
Конкурентоспособност ще бъдат насочени към сектора на иновациите. Това каза
икономическият министър Делян Добрев. Други приоритетни сфери при усвояването на
евросредствата ще бъдат енергийната ефективност и производството на стоки и услуги с
висока добавена стойност. В момента търговският баланс на България е като на държава от
третия свят. Така министър Добрев мотивира плановете да се стимулира производство с
висока добавена стойност. Подробностите от Христина Рафаилова.
Репортер: През последните 3 години инвестициите у нас са около 2 млрд. Те са само в сферата
на иновациите. Това каза икономическият министър Делян Добрев и посочи приоритетните
сфери, в които ще се инвестират основно средствата от ОП Конкурентоспос обност.
Делян Добрев: Отваряме достатъчно на брой банки, застрояваме Черноморието и зимните
курорти и общо взето приключваме с възможностите за допълнително развитие.
Предварително сме набелязали вече няколко сфери. Ясно е, че иновациите ще бъдат
гръбнакът на следващия програмен период. Не е за подценяване енергийната ефективност в
предприятията. Като погледнете нашия търговски баланс, ние за съжаление изглеждаме като
държава от третия свят. Внасяме високотехнологични продукти и в същото време изнасяме
суровини и земеделска продукция. Ние трябва да направим така, че да не изнасяме суровини, а
да изнасяме продукция с висока добавена стойност. Трябва да подкрепим предприятията, които
правят продукти с висока добавена стойност.
Репортер: Износът за държави извън ЕС също ще бъде стимулиран.
Делян Добрев: Задължително ще имаме акцент върху експортно ориентираните предприятия.
Ние трябва да диверсифицираме своя износ и да погледнем към държавите и пазарите, които в
последните 10 години растат с повече от 10% и има огромни такива пазари в третите страни, за
които за съжаление изнасяме само 28% от нашата продукция. Ще се опитаме включително да
им помогнем те да намерят нови пазари.
Репортер: Пилотно ще стартира проект, с който фирмите ще могат да кандидатстват по ел.път
за финансиране по програмата.
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Национални печатни медии
Дата: 30.11.2012
Източник: в. 24 часа
Страница: 8
Брой думи: 182
Резюме: Фирми ще пазаруват с ваучер научни разработки. Така парите от оперативна
програма "Конкурентоспособност" щели да отиват в науката, полезна за бизнеса. Средствата за
иновации ще са към 400-500 млн. евро, част от тях ще бъдат по ваучерната схема. Този подход
се планира за следващия програмен период от 2014 г., каза министърът на икономиката Делян
Добрев по време на конференция "Индустрия и иновации 2012".

Медиен мониторинг | 11/30/2012

Заглавие: Фирми ще пазаруват наука с ваучери
Подзаглавие:
Автор: Марияна БОЙКОВА
Текст: Фирми ще пазаруват с ваучер научни разработки. Така парите от оперативна програма
"Конкурентоспособност" щели да отиват в науката, полезна за бизнеса. Средствата за
иновации ще са към 400-500 млн. евро, част от тях ще бъдат по ваучерната схема. Този подход
се планира за следващия програмен период от 2014 г., каза министърът на икономиката Делян
Добрев по време на конференция "Индустрия и иновации 2012".
Парите по "Конкурентоспособност" след 2014 г. в най-минималистичния вариант ще бъдат
колкото за този -1,17 млрд. евро. Надяваме се на повече, каза министърът. България е като
държава от Третия свят, изнася суровини, а внася високотехнолог ични машини, заяви още
Добрев.
Иновациите, производството и износът на продукти с висока добавена стойност и енергийната
ефективност са трите кита, които да изнесат индустрията и да донесат висок и стабилен
растеж.
На държавно насърчаване ще разчитат и фирмите, които преработват суровини и изнасят
високотехнологични продукти. В годините преди кризата икономика растеше благодарение на
инвестиции във финансовия сектор, строителството и туризма, в индустрията са били едва
25%. За 2011 г. чуждестранните вложения са 1,7 млрд. евро, 100% от тях са в ИТ сектора, каза
министърът.
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Дата: 30.11.2012
Източник: в. Монитор
Страница: 9
Брой думи: 199
Резюме: Чуждестранните инвестиции у нас трябва да отбележат двоен ръст през тази година.
Преките вложения в страната ще достигнат 1,5-2 млрд. евро, обяви вчера икономическият
министър Делян Добрев. Това е двоен скок спрямо 2011 г., когато инвестициите бяха малко над
1 млрд. евро (2,7% от БВП).

Медиен мониторинг | 11/30/2012

Заглавие: Двоен скок на чуждите инвестиции за 2012 г.
Подзаглавие: Вложенията у нас достигат 4 милиарда лева
Автор: Камен ПАРУШЕВ
Текст: Чуждестранните инвестиции у нас трябва да отбележат двоен ръст през тази година.
Преките вложения в страната ще достигнат 1,5-2 млрд. евро, обяви вчера икономическият
министър Делян Добрев. Това е двоен скок спрямо 2011 г., когато инвестициите бяха малко над
1 млрд. евро (2,7% от БВП).
За първите девет месеца под формата на преки чуждестранни инвестиции в страната са влезли
972 млн. евро спрямо 534 млн. за същия период на 2011 г. По традиция последното тримесечие
на годината е особено силно за инвестициите, като в месеците от октомври до декември сумата
набъбва двойно. Ако прогнозата на икономическия министър се окаже вярна, вложенията от
чужбина ще формират близо 5 на сто от брутния вътреш ен продукт на България.
"Инвестициите в строителството и във финансовия сектор са еднократни, докато тези в
индустрията и в иновациите са т.нар. устойчиви инвестиции и именно те гарантират
необходимия за страната ни растеж на икономиката", заяви министър Добрев. По думите му
България трябва да търси износ на стоки с висока добавена стойност а за това иновациите в
индустрията имат ключово значение. Именно развойната дейност, енергийната ефективност и
подпомагане на предприятията да достигнат нови търговски партньори ще са сред основните
приоритети на Оперативна програма "Конкурентоспос обнос т" в периода 2014-2020 г.
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Дата: 30.11.2012
Източник: в. Стандарт
Страница: 10
Брой думи: 103
Резюме: Част от европарите по ОП "Конкурентоспособност" ще се дават на фирмите под
формата на ваучери от 2014 г., когато влезем в следващия програмен период, каза министърът
на икономиката Делян Добрев. С ваучерите спечелилите еврофинансиране компании ще могат
да отиват при конкретно научноизследователско звено и да поръчат разработването на
необходимия им иновативен продукт. Така ще бъде стимулирано развитието на българските
изследователски центрове, а самият бизнес ще реши какви разработки са му най-необходими и
точно тези институти ще получават повече средства, каза Добрев. В началото на 2013 г. ще
стартира проект за електронно кандидатстване по ОП "Конкурентоспособност". Това ще улесни
още повече бизнеса, каза Добрев.
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Заглавие: Евроваучери носят пари за науката
Подзаглавие:
Автор: Кристиан КОСТУРКОВ
Текст: Част от европарите по ОП "Конкурентоспособност" ще се дават на фирмите под
формата на ваучери от 2014 г., когато влезем в следващия програмен период, каза министърът
на икономиката Делян Добрев. С ваучерите спечелилите еврофинансиране компании ще могат
да отиват при конкретно научноизследователско звено и да поръчат разработването на
необходимия им иновативен продукт. Така ще бъде стимулирано развитието на българските
изследователски центрове, а самият бизнес ще реши какви разработки са му най-необходими и
точно тези институти ще получават повече средства, каза Добрев. В началото на 2013 г. ще
стартира проект за електронно кандидатстване по ОП "Конкурентоспособност". Това ще
улесни още повече бизнеса, каза Добрев.
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Дата: 30.11.2012
Източник: в. Капитал Daily
Страница: 15
Брой думи: 466

Заглавие: Втори технологичен парк може да бъде изграден в Пловдив
Подзаглавие: България ще насърчава инвестициите в иновации и ИТ, заяви икономическият
министър Делян Добрев
Автор: Юлиян АРНАУДОВ
Текст: България може да изгради втори технологичен парк в Пловдив, като той ще бъде
специализиран повече в новите технологии в земеделието за разлика от планирания "София
тех парк", който е фокусиран повече върху ИТ сектора. Това заяви министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев по време на конференцията "Индустрия и иновации
2012".
Два тех парка стигат
Министърът подчерта, че България има капацитета да изгради максимум два технологични
парка. Единият от тях е "София тех парк", работата по който вече стартира и тази година беше
учредена едноименната компания, която се занимава с проекта. Допълнително може да се
изгради втори такъв център в Пловдив, който да бъде специализиран повече в новите
технологии в земеделието, а не в ИТ сектора. Добрев допълни, че от десет функциониращи
парка в Европа само три са постигнали целите си и те разчитат значително на университетите.
Изпълнителният директор на "София тех парк" Елица Панайотова обяви, че проектът ще
разчита само в началото на публично финансиране. Идеята е впоследствие да бъдат
привлечени глобални ресурси по различни линии - рискови инвеститори, еврофондове,
международни компании. Първоначално това ще става чрез публично-частни партньорства, а
впоследствие и с влизане в проекта на бизнес ангели, рискови инвеститори и др. Главната цел
е да се генерират продукти и услуги с добавена стойност, които да бъдат конкурентни на
световния пазар, а не само на регионалния.
"Това е проект, който използва локален ресурс, но се стреми да привлече глобални инвестиции,
като целта е световният пазар, а не вътрешният", заяви Панайотова. Според нея обаче трябва
да минат между 10 и 20 години преди технологичният парк да постигне очакваните резултати.
Първата фаза предвижда от 2013 г. да бъдат изпратени млади предприемачи във вече
функциониращи стартъп инкубатори в чужбина. Следващата трябва да стартира през 2014 г.,
когато ще бъде изградена физическата инфраструктура на парка. Година по-късно трябва да
бъдат привлечени и запълнени първите лаборатории, както и да се изгради инкубаторът за
млади предприемачи.
Страна от Третия свят
България трябва да насърчи чуждестранните инвестиции в иновации и високи технологии, за да
може да си осигури дългосрочен и стабилен растеж. Министър Добрев сравни страната с
държава от Третия свят, която изнася първични ресурси, суровини и нискотехнологични
компоненти, а внася скъпи и иновативни продукти. Според него тази ситуация трябва да се
промени и това ще се постигне, като се насърчат секторите с продукти и услуги с висока
добавена стойност. Една от стъпките в тази посока е превръщането на технологичния сектор в
основен
при
разпределението
на
средствата
по
оперативна
програма
"Конкурентоспособност" за следващия програмен период от 2014 г., допълни министърът на
икономиката. Средствата по нея ще бъдат насочени по определени сектори, а не както беше
досега - хоризонтално, който поиска и отговаря на условията, получава финансиране.
Другите ключови сектори, на които правителството ще се фокусира, са енергийната
ефективност на предприятията и компаниите, които произвеждат краен продукт с висока
добавена стойност.
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Резюме: България може да изгради втори технологичен парк в Пловдив, като той ще бъде
специализиран повече в новите технологии в земеделието за разлика от планирания "София
тех парк", който е фокусиран повече върху ИТ сектора. Това заяви министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев по време на конференцията "Индустрия и иновации
2012".

13

Дата: 30.11.2012
Източник: в. Преса
Страница: 12
Брой думи: 131
Резюме: България изглежда като страна от Третия свят - внасяме високотехнологични
продукти, а изнасяме суровини и земеделска продукция. Това констатира вчера икономическият
министър Делян Добрев по време на международната конференция "Индустрия и иновации".
Според министъра през следващия програмен период страната ни трябва да увеличи износа на
продукти с висока добавена стойност.
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Заглавие: България прилича на страна от Третия свят
Подзаглавие:
Автор:
Текст: България изглежда като страна от Третия свят - внасяме високотехнологични продукти,
а изнасяме суровини и земеделска продукция. Това констатира вчера икономическият министър
Делян Добрев по време на международната конференция "Индустрия и иновации". Според
министъра през следващия програмен период страната ни трябва да увеличи износа на
продукти с висока добавена стойност.
България ще получи поне същия като сегашния бюджет -1,12 млрд. евро, за следващия
програмен период (2014-2020 г.) по програма "Конкурентоспособност", добави Добрев. Той
обясни, че ще бъдат положени всички усилия, за да се договори дори по-голяма от тази сума.
"Иновациите ще са гръбнакът на следващия програмен период", обясни министърът. Другите
важни сектори ще са експортът и енергийната ефективнос т.
Вчера Добрев подчерта, че България трябва да увеличи износа към трети страни, тъй като в
момента 72% от експорта е насочен към ЕС.
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Регионални печатни медии
Дата: 28.11.2012
Източник: в. Янтра Днес, Велико Търново
Страница: 4
Брой думи: 233
Резюме: 191 договора общо за 274 773 576 лв. се изпълняват във Велик отърновска област.
Данните са от публичния регистър на структурните инструменти на ЕС в България. По правило
общините са най-активни в усвояването на средства по оперативните програми. Най-много 77
са регистрираните договори по ОП "Развитие на човешките ресурси", които са за 8,3 млн. лева.
По ОП "Конкурентоспособност" контрактуваните суми са близо 70 млн. лева. Най-много са
договорените средства по ОП "Регионално развитие". По 43 проекта спечеленото финансиране
е за 106 млн. лв. По ОП "Околна среда" в облас тта има 10 договора за над 90 млн. лв.
Проектите са на общините Велико Търново, Стражица, Горна Оряховица, Елена, Свищов и
РИОСВ. Най-малко проекти се изпълняват по ОП "Административен капацитет" - два и по
"Техническа помощ" - само един. В региона няма нито един спечелен проект по ОП "Транспорт".
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Заглавие: В областта се изпълняват проекти за 275 млн. лева
Подзаглавие:
Автор:
Текст: 191 договора общо за 274 773 576 лв. се изпълняват във Великотърновска област.
Данните са от публичния регистър на структурните инструменти на ЕС в България. По правило
общините са най-активни в усвояването на средства по оперативните програми. Най-много 77
са регистрираните договори по ОП "Развитие на човешките ресурси", които са за 8,3 млн. лева.
По ОП "Конкурентоспособност" контрактуваните суми са близо 70 млн. лева. Най-много са
договорените средства по ОП "Регионално развитие". По 43 проекта спечеленото финансиране
е за 106 млн. лв. По ОП "Околна среда" в областта има 10 договора за над 90 млн. лв.
Проектите са на общините Велико Търново, Стражица, Горна Оряховица, Елена, Свищов и
РИОСВ. Най-малко проекти се изпълняват по ОП "Административен капацитет" - два и по
"Техническа помощ" - само един. В региона няма нито един спечелен проект по ОП "Транспорт".
Десетте общини в региона имат подадени общо 163 проекта, от които 44 са били отхвърлени.
Стойността на одобрените проектни предложения е за над 230 млн. лв., като по тях
безвъзмездната финансова помощ е близо 199 млн. лв. Общините са сключили общо 79
договора за около 171 млн. лв., от които вече са изплатени над 39 млн. лв. С най-много
сключени договори за евро-финансиране е община Велико Търново. 18-те проекта са за 78
млн. лв. Прекратените проекти общо за областта са 19. Според публичния регистър временно
спрените проекти са 5 на обща стойност 27 419 697 лева.
29.11.2012

15

Периодични печатни издания
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Няма намерена информация.
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Интернет издания и блогове
Дата: 29.11.2012
Източник: www.banks.dir.bg
Връзка: http://banks.dir.bg/2012/11/29/news12512986.html
Брой думи: 225
Резюме: Икономическото министерство смята да направи сериозни промени за улесняване на
достъпа до еврофондовете. Една от новите идеи е да се въведат ваучери, с които фирмите да
плащат за иновации - например да си поръчат модернизация на машина или апаратура или
друг вид нововъведение.
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Заглавие: Въвеждат ваучъри за еврофондове
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Икономическото министерство смята да направи сериозни промени за улесняване на
достъпа до еврофондовете. Една от новите идеи е да се въведат ваучери, с които фирмите да
плащат за иновации - например да си поръчат модернизация на машина или апаратура или
друг вид нововъведение.
През следващия програмен период, който започва от 2014 г., средствата от ЕС ще бъдат подобре прицелени, обеща министърът на икономиката Делян Добров по време на семинар,
посветен на една от мерките по оперативната програма "Конкурентоспособност" - за
насърчаване на иновациите. Той дори е сравнил досегашното харч ене на парите от
еврофондове с хвърляне на пари от хеликоптер, цитира го "Сега".
"Предприемачът отива в даден институт, казва каква разработка иска и плаща с ваучер",
обясни идеята за ваучърите министър Добрев. Той посочи, че в момента научните институти и
развойните центрове първо изобретяват нещо и после търсят пазар за него.
Схемата още не е съвсем избистрена и не е ясно какви фирми и за какви суми ще могат да се
възползват от нея. Тепърва ще се уточнява и начинът, по който парите ще се "осчетоводяват"
пред Брюксел.
От наличните средства по мярката за иновации до момента са разплатени едва 3.2 % от
средствата.
Според министъра парите от ЕС за следващия програмен период ще бъдат повече, отколкото
сегашните 1,9 млрд. лв. за "Конкурентоспособност".
Делян Добрев ще открие днес Третото издание на Международна конференция „Индустрия и
иновации 2012".
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Дата: 29.11.2012
Източник: www.banks.dir.bg
Връзка: http://banks.dir.bg/2012/11/29/news12514585.html
Брой думи: 294
Резюме: Основната част от износа на България е суровини, а ако искаме икономиката в
страната да се развива, това трябва да се промени.
Това заяви министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, цитиран от
Агенция „Фокус”. Министър Добрев откри Третото издание на Международна конференция
„Индустрия и иновации 2012”.
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Заглавие: Добрев: Все още сме в 3-тия свят. Внасяме машини, изнасяме суровини
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Основната част от износа на България е суровини, а ако искаме икономиката в страната
да се развива, това трябва да се промени.
Това заяви министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, цитиран от
Агенция „Фокус”. Министър Добрев откри Третото издание на Международна конференция
„Индустрия и иновации 2012”.
По думите на министъра – страната ни трябва да изнася крайни продукти с висока добавена
стойност и по Оперативна програма „Конкурентоспособност” през следващия програмен
период ще бъдат отделени достатъчно средства именно за предприятията, които изнасят
готови продукти. България изглежда като страна от третия свят, защото внасяме
високотехнологични машини, а изнасяме само суровини, заяви енергийният министър.
Той отбеляза, че вътрешният пазар у нас е ограничен и през последните две години
икономиката ни се развива благодарение на износа. 72% от износа на България е към
Европейския съюз и когато Еврозоната изпадне в рецесия се забавя и нашият износ, добави
Добрев. Според него страната ни трябва да погледне към държавите и пазарите, в които през
последните 10 години растежа на икономиката се увеличава с 10%, като това са третите
страни, които получават само 28% от българската продукция. Ние ще подкрепим експортно
ориентираните предприятия и ще се опитаме да им помогнем те да намерят нови пазари и да
развиват икономиката в България, заяви министър Добрев.
По неговите думи – отделените европейски средства за следващия програмен период по ОП
„Конкурентоспособност” няма да са по-малко от сегашните – 1,17 млрд. евро, но МИЕТ ще
представи добре подготвени мотивирани проекти и се надява да бъдат усвоени още пари.
Колкото по-добре си свършим нашата работа, колкото по-добри идеи представим, толкова поголеми са шансовете да защитим повече европейски средства. Затова ние търсим най-добрите
идеи и предложения по отношение на селекцията на сектори и на иновативни идеи, като тази за
ваучерната схема например, обясни министър Делян Добрев.
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Дата: 29.11.2012
Източник: www.dnes.bg
Връзка: http://www.dnes.bg/index/2012/11/29/dobrev-zalagame-na-investicii-v-inovacii.174217
Брой думи: 316
Резюме: Вложенията ще намалят високата енергоемкост на индустрията ни
В следващия програмен период, до 2020 година, ще заложим на инвестиции в иновации и
енергийна ефективност на предприятията, защото тъкмо те са устойчивите вложения, които
гарантират икономическо развитие и висок ръст на икономиката, който ни е необходим.
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Заглавие: Добрев: Залагаме на инвестиции в иновации
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Вложенията ще намалят високата енергоемкост на индустрията ни
В следващия програмен период, до 2020 година, ще заложим на инвестиции в иновации и
енергийна ефективност на предприятията, защото тъкмо те са у стойчивите вложения, които
гарантират икономическо развитие и висок ръст на икономиката, който ни е необходим.
Това заяви министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев по време на
международен форум, посветен на индустрията и иновациите.
Той посочи, че вложенията в иновации са един от начините за намаляване на високата
енергоемкост на индустрията ни, така че да произведе конкурентен продукт с добавена
стойност.
Икономическият министър съобщи, че ваучерна система ще помага на предприятията да
внедряват иновации, като с тези ваучери компаниите ще имат достъп до развойни центрове у
нас и в чужбина. „С тази схема ще се разпределят част от средствата за иновации за 2014-2020
година“, каза Делян Добрев.
Той заяви, че през следващия период ще бъде отделено и повече внимание на експортните
компании. Тъй като в момента износът ни е като на страна от Третия свят - суровини и
селскостопански стоки, допълни Добрев.
Той открои като основно предизвикателство пред сектора на високите технологии липсата на
млади и добре подготвени кадри. И посочи, че Министерство на образованието, младежта и
науката трябва да стимулира младите хора да получат такова образование.
Министърът каза, че се очаква за следващия програмен период бюджетът на ОП
"Конкурентоспособност" да е най-малко толкова, колкото е и сега, като изрази надежда, че
България ще успее да защити и и по-висока сума.
Сред предварително определените сфери за подкрепа по програмата министърът открои
иновациите, като отбеляза, че се очаква за тази облас т да има най-голяма сума. Енергийната
ефективнос т също не е за подценяване, допълни министърът.
Добрев припомни данни за размера на чуждестранните инвестициите в България през 2008 г.,
според които от 9 млрд. евро само около 27 на сто са инвестициите в индустрия, иновации и в
сферите, които гарантират бъдещото развитие на икономиката, или около 2 млрд. евро.
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Дата: 29.11.2012
Източник: www.dnevnik.bg
Връзка:
http://www.dnevnik.bg/biznes/companii/2012/11/29/1958024_tehnologichen_park_v_plovdiv_shte_suz
dava_inovacii_za/
Брой думи: 208
Резюме: Освен "София тех парк" България има капацитета да изгради още един технологичен
парк - в Пловдив, който да се специализира в новите технологии в земеделието. Това
прогнозира министърът на икономиката Делян Добрев на семинар за иновациите в
индустрията, цитиран от capital.bg.
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Заглавие: Технологичен парк в Пловдив ще създава иновации за з емеделието,
предвижда проект
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Освен "София тех парк" България има капацитета да изгради още един технологичен
парк - в Пловдив, който да се специализира в новите технологии в земеделието. Това
прогнозира министърът на икономиката Делян Добрев на семинар за иновациите в
индустрията, цитиран от capital.bg.
Добрев допълни, че от десет функциониращи парка в Европа, само три са постигнали целите си
и те разчитат значително на университетите. Затова преценката е, че два парка са напъ лно
достатъчни за България.
Министърът сравни сегашното състояние на българската индустрия с това в страните от третия
свят - внасяме високотехнологични продукти, а изнасяме суровини. Той прогнозира, че през
следващия програмен период технологичният сектор ще е приоритетен в програмата
"Конкурентоспособност". Между 2014 и 2020 г. парите по нея ще бъдат насочени по
определени сектори, а не както беше досега – хоризонтално, който поиска и отговаря на
условията получава финансиране.
Другите ключови сектори, на които правителството ще се фокусира, са енергийната
ефективност на предприятията, както върху компании, които изработват краен продукт с висока
добавена стойност.
В периода 2005-2009 г. средствата, вложени в технологии и иновации, са едва една четвърт от
паричния поток или около 2 млрд. евро. През миналата година общата стойност на
чуждестранните инвестиции е 1.7 млрд. евро, като близо 100% от тях са насочени в ИТ сектора,
съобщи министърът.
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Дата: 29.11.2012
Източник: www.econ.bg
Връзка:
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%94%D0%BE%D0%B
1%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82_l.a_i.402113_at.1.html
Брой думи: 295
Резюме: Иновациите ше бъдат гръбнак на следващата ОП „Конкурентоспособност”. Ще
диферсифицираме износа си към трети страни
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Заглавие: Добрев: България прилича на страна от Третия свят
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Иновациите ше бъдат гръбнак на следващата ОП „Конкурентоспособност”. Ще
диферсифицираме износа си към трети страни
България ще получи поне същия бюджет - 1,12 млрд. евро, за следващия програмен период
(2014-2020 г.) на Оперативна програма (ОП) „Конкурентоспособност”. Страната ни обаче ще
се опита да договори повече пари. Това съобщи днес министърът на икономиката, енергетиката
и туризма Делян Добрев по време на международната конференция „Индустрия и иновации”.
Събитието се проведе с медийното партньорство на Econ.bg.
В момента върви програмирането на новата ОП "Конкурентоспособност". По този повод
министър Добрев добави, че е необходимо да бъдат избрани няколко сфери, в които да бъде
концентрирана подкрепата на Европейския съюз. Един от „секторите, които с 1 евро ще
постигнат най-голям ефект за икономиката”, ще бъдат иновациите. Те ще са гръбнакът на
следващия програмен период на оперативната програма.
Според министър Добрев не е за подценяване енергийната ефективност на предприятията.
Една от причините за това е увеличаващата се цена на енергийните източници в световен
мащаб.
Ако се погледне търговският баланс на България, страната ни прилича на представител на
Третия свят. Т.е. – изнася суровини и земеделска продукция, а внася високотехнологични
продукти и машини.
„Не можем да бъдем конкурентни с този облик на стоките, които изнасяме”, подчерта
министърът. Той добави, че за да се промени това състояние, трябва да бъдат подкрепени
компаниите, които създават от суровините продукти с висока добавена стойност.
Средства от оперативната програма ще бъдат отпускани и за търсенето на нови пазари за
фирми, занимаващи се с експорт, както и увеличаването на износа в държави извън
Европейския съюз. Министърът припомни, че 72% от износа на България са насочени към
Общността. Това означава, че когато икономиката на еврозоната изпадне в рецесия, то и
износът на България се свива. По тази причина се налага да бъде направен диверсификация
на страните, които внасят стоки от България.
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Дата: 29.11.2012
Източник: www.expert.bg
Връзка: http://news.expert.bg/n408531
Брой думи: 250
Резюме: Проектът обединява професионалистите в сферата на киното, телевизионното
продуциране и видеоигрите
Първата по рода си професионална социална мрежа за кино, телевизионни и гейм проекти
стартира у нас.
Тя се нарича CineArt.me, а автори на проекта са аниматорът Николай Михайлов и
сценографката Лилиана Данчева.
Сайтът, който в перспектива ще се развива като международен проект, цели да улесни хората в
индустрията при намирането на работа, интересни проекти и нови колеги. Феновете на
артистите пък ще могат да следят много по-близко развитието им, както всички новини около
най-новите им начинания.
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Заглавие: Български екип създава социална мрежа за кино
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Проектът обединява професионалистите в сферата на киното, телевизионното
продуциране и видеоигрите
Първата по рода си професионална социална мрежа за кино, телевизионни и гейм проекти
стартира у нас.
Тя се нарича CineArt.me, а автори на проекта са аниматорът Николай Михайлов и
сценографката Лилиана Данчева.
Сайтът, който в перспектива ще се развива като международен проект, цели да улесни хората в
индустрията при намирането на работа, интересни проекти и нови колеги. Феновете на
артистите пък ще могат да следят много по-близко развитието им, както всички новини около
най-новите им начинания.
СineArt е еволюция и продължение на портала за дизайнери CGArt.bg, стартирал през 2010
година. От тогава той успя да събере на едно място над 2000 от най-добрите български
дизайнери, архитекти и художници използващи компютърна графика. В партньорство с лидери
от ИТ брашна и различни предприемачески организации редовно се организират събития,
курсове и състезания. Партньор на мрежата е и най-големият предприемачески клуб в
България - Start It Smart.
Естествено развитие на проекта цели да създаде нов, самостоятелен сайт, споделяйки базата
данни, разширяващ възможностите на платформата. Всеки актьор, модел или артист ще може
да качва информация и да облекчи работата си чрез специализирани мобилни приложения и
онлайн инструменти.
Първото мобилно приложение, CASTFOLIO ще подпомогне организацията на кастинги за
реклами, сериали и филми. То ще бъде създадено в тясно сътрудничество с екип от Camplight,
ръководен от Тодор Панайотов. Все още има свободни места за ранни инвестиции и участие на
партньори в проекта на CINEArt, който кандидаства и към фондовете за рисково финансиране и
програми по евро-програмата Jeremie.
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Дата: 29.11.2012
Източник: www.focus-news.net
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1723183
Брой думи: 298
Резюме: София. Основната част от износа на България е суровини, а ако искаме икономиката
в страната да се развива, това трябва да се промени. Това заяви пред журналисти министърът
на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, предаде репортер на Агенция „Фокус”.
Министър Добрев откри Третото издание на Международна конференция „Индустрия и
иновации 2012”.
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Заглавие: Министър Делян Добрев: България трябва да изнася крайни продукти с висока
добавена стойност, а не само суровини
Подзаглавие:
Автор: Ванина НЕДКОВА
Текст: София. Основната част от износа на България е суровини, а ако искаме икономиката в
страната да се развива, това трябва да се промени. Това заяви пред журналисти министърът
на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, предаде репортер на Агенция „Фокус”.
Министър Добрев откри Третото издание на Международна конференция „Индустрия и
иновации 2012”.
По думите на министъра – страната ни трябва да изнася крайни продукти с висока добавена
стойност и по Оперативна програма „Конкурентоспособност” през следващия програмен
период ще бъдат отделени достатъчно средства именно за предприятията, които изнасят
готови продукти. България изглежда като страна от третия свят, защото внасяме
високотехнологични машини, а изнасяме само суровини, заяви енергийният министър. Той
отбеляза, че вътрешният пазар у нас е ограничен и през последните две години икономиката ни
се развива благодарение на износа.
72% от износа на България е към Европейския съюз и когато Еврозоната изпадне в рецесия се
забавя и нашият износ, добави Добрев. Според него страната ни трябва да погледне към
държавите и пазарите, в които през последните 10 години растежа на икономиката се
увеличава с 10%, като това са третите страни, които получават с амо 28% от българската
продукция. Ние ще подкрепим експортно ориентираните предприятия и ще се опитаме да им
помогнем те да намерят нови пазари и да развиват икономиката в България, заяви министър
Добрев.
По неговите думи – отделените европейски средства за следващия програмен период по ОП
„Конкурентоспособност” няма да са по-малко от сегашните – 1,17 млрд. евро, но МИЕТ ще
представи добре подготвени мотивирани проекти и се надява да бъдат усвоени още пари.
Колкото по-добре си свършим нашата работа, колкото по-добри идеи представим, толкова поголеми са шансовете да защитим повече европейски средства. Затова ние търсим най-добрите
идеи и предложения по отношение на селекцията на сектори и на иновативни идеи, като тази за
ваучерната схема например, обясни министър Делян Добрев.
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Резюме: Пловдив. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ще
открие единадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма
„Конкурентоспособнос т“.
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Заглавие: Министър Делян Добрев ще открие заседание на Комитета за наблюдение на
Оперативна Програма „Конкурентоспособност“
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Пловдив. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ще открие
единадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма
„Конкурентоспособност“. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма. Събитието ще се състои на 30 ноември 2012 г. от 09:00 часа в парк хотел „Санкт Петербург” в град Пловдив. Заседанието на Комитета ще бъде председателствано
от главния директор на Главна Дирекция „Европейски фондове за конк урентоспособност“ Кирил
Гератлиев. Ще вземат участие и представителите на Европейската комисия Реналдо
Мандметс, Атанасиос Софос и Елица Бейска от Главна Дирекция „Регионална политика“, както
и представителите на Европейския инвестиционен фонд - Джордж Гиакомакис и Христо
Стоянов. На форума ще бъде представен и обсъден напредъкът в изпълнението на
Оперативна Програма „Конкурентоспособност“ през 2012 г., както и индикативната годишна
работна програма за 2013 г. Сред темите на дискусии ще бъдат и критериите з а избор на
операции по следните процедури на Оперативна Програма „Конкурентоспособност“:
„Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България”,
„Внедряване на иновации в предприятията”, „Изграждане на междусистемна газова връзка
България – Сърбия“ и „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”. Управляващият
орган на програмата ще направи предложение за увеличаване бюджета на процедурата за
„Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни
продукти, процеси и услуги”. Ще бъде предложено и включването на Агенцията за устойчиво
енергийно развитие като нов бенефициент по приоритетна ос 4 на програмата.
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Заглавие: Добрев: Залагаме на инвестиции в иновации през следващия програмен
период
Подзаглавие:
Автор: Деляна Петкова, редактор Евгения Европейска
Текст: Вложенията в иновации ще намалят високата енергоемкост на индустрията ни, така че
да се произведе конкурентен продукт, заяви министърът на икономиката
В следващия програмен период, до 2020 година, щ е заложим на инвестиции в иновации и
енергийна ефективност на предприятията, защото тъкмо те са устойчивите вложения, които
гарантират икономическо развитие и висок ръст на икономиката, който ни е необходим.
Това заяви министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев по време на
международен форум, посветен на индустрията и иновациите.
Той посочи, че вложенията в иновации са един от начините за намаляване на високата
енергоемкост на индустрията ни, така че да се произведе конкурентен продукт с добавена
стойност.
Икономическият министър съобщи, че ваучерна система ще помага на предприятията да
внедряват иновации, като с тези ваучери компаниите ще имат достъп до развойни центрове у
нас и в чужбина. „С тази схема ще се разпределят част от средс твата за иновации за 2014-2020
година, които вероятно ще бъдат 400 - 500 млн. евро“, каза Делян Добрев.
Схемата ще бъде финансирана основно по ОП "Конкурентоспособност" и чрез нея бизнесът
ще може да получи точно тази иновация, от която се нуждае, а не да се стимулират единствено
развойните центрове, обясни още министърът.
Фирми, които са решили да инвестират в иновации, ще получават ваучери, с които ще могат да
поръчват разработване на иновативен проект на различни научни и развойни институти. Когато
фирмата вземе ваучера, той ще отиде точно в това научно звено, което ще може да направи
нещо полезно за компанията. Бизнесът ще има право, като получи ваучер, да търси
партньорство от научните среди извън България, поясни министърът.
През следващия период ще бъде отделено повече внимание и на експортните компании. Тъй
като в момента износът ни е като на страна от Третия свят - суровини и селскостопански стоки,
допълни Добрев. "Целта е да изнасяме стоки с висока технологична стойност, не суровини и ще
помогнем на предприятията, които превръщат суровините в продукти", обясни той. Добрев
припомни данни за размера на чуждестранните инвестициите в България през 2008 г., според
които от 9 млрд. евро само около 27 на сто са инвестициите в индустрия, иновации и в
сферите, които гарантират бъдещото развитие на икономиката, или около 2 млрд. евро.
Добрев открои като основно предизвикателство пред сектора на високите технологии липсата
на млади и добре подготвени кадри. И посочи, че Министерство на образованието, младежта и
науката трябва да стимулира младите хора да получат такова образование.
Министърът каза, че се очаква за следващия програмен период бюджетът на ОП
"Конкурентоспособност" да е най-малко толкова, колкото е и сега - 1,17 млрд. евро., като
изрази надежда, че България ще успее да защити и и по-висока сума.
Сред предварително определените сфери за подкрепа по програмата министърът открои
иновациите, като отбеляза, че се очаква за тази област да има най-голяма сума. Енергийната
ефективнос т също не е за подценяване, допълни министърът.
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Резюме: Вложенията в иновации ще намалят високата енергоемкост на индустрията ни, така
че да се произведе конкурентен продукт, заяви министърът на икономиката
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Резюме: В следващия програмен период основна част от средствата от Оперативна програма
„Конкурентоспособност" ще бъдат насочени към сектора на иновациите. Това каза
икономическият министър Делян Добрев.

Медиен мониторинг | 11/30/2012

Заглавие: Насочват към иновации основна част от ресурса по ОП Конкурентоспособност
2014-2020
Подзаглавие:
Автор: Христина Рафаилова
Текст: В следващия програмен период основна част от средствата от Оперативна програма
„Конкурентоспособност" ще бъдат насочени към сектора на иновациите. Това каза
икономическият министър Делян Добрев.
Други приоритетни сфери при усвояването на евросредствата ще бъдат енергийната
ефективност и производството на стоки и услуги с висока добавена стойност. В момента
търговският баланс на България е като на държава от третия свят - така Добрев мотивира
плановете да се стимулира производството с висока добавена стойност.
Средства от оперативната програма ще бъдат отпускани и за търсенето на нови пазари за
фирми, занимаващи се с експорт, както и увеличаването на износа в държави извън
Европейския съюз.
Министърът добави, че ще стартира пилотен проект, с който предприятията ще могат да
кандидатстват електронно за финансиране по оперативната програма.
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Заглавие: Иновациите за бизнеса минават на ваучери
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Инвестициите в иновации на бизнеса ще се финансират с ваучерната схема по
оперативна програма “Конкурентоспособност” през следващия програмен период 2014 –
2020 г. Това съобщи министърът на икономиката Делян Добрев по време на форум “Индустрия
и иновации”.
Средствата по оперативната програма за следващия програмен период със сигурност няма
да бъдат по-малки от сегашните 1.17 млрд. евро, като се надяваме дори да са повече, каза
министър Добрев.
От цялата сума за иновации - “примерно 400 - 500 млн. евро” една част ще се раздават под
формата на ваучери, каза Добрев без да конкретизира.
Идеята, е фирмите, решили да инвестират в иновация, да получат ваучер за определена сума.
С него отиват в научен център или университет, където си поръчват разработката. Програма
“Конкурентоспособност” я плаща, обясни бъдещата схема за подпомагане министър Добрев.
Според него по този начин ще се гарантира, че ще се правят иновации в полза на бизнеса,
които ще помогнат за неговата конкурентоспособност.
Между няколко основни сектора ще бъдат разпределени парите от оперативна програма
“Конкурентоспособност” през следващия програмен период. Освен за иновации, другата
голяма сфера е енергийната ефективност, посочи министър Добрев. Причината е, че в момента
производството е енергоемко и тези разходи трябва да се свалят за да сме
конкурентоспособни.
Само преди дни стана ясно, че в момента бизнеса не проявява голям интерес към енергийната
ефективност, след като едва двайсетина фирми бяха подали документи по сега отворената за
300 млн. евро по “Конкурентоспособност”. Максималната стойност за финансиране на един
проект е 2 млн. лв.
Евросредства през следващия програмен период ще има и за експортно-ориентираните
сектори, които произвеждат продукти с висока добавена стойност, каза министър Добрев. По
думите му в момента България прилича на страна от третия свят – изнасяме суровини и
земеделска продукция , а внасяме готови продукти. Целта е това да се промени, като страната
ни започне да изнася продукти с висока добавена стойност за страни извън Европейския съюз,
каза министър Добрев.
В началото на следващата година пилотно ще стартира и схема за иновации по програма
“Конкурентоспособност” с възможност за електронно кандидатстване, съобщи още Делян
Добрев.
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Резюме: Инвестициите в иновации на бизнеса ще се финансират с ваучерната схема по
оперативна програма “Конкурентоспособност” през следващия програмен период 2014 – 2020 г.
Това съобщи министърът на икономиката Делян Добрев по време на форум “Индустрия и
иновации”.
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Заглавие: Два технологични парка са достатъчни на България
Подзаглавие:
Автор:
Текст: България има ограничен потенциал за технологични паркове и два са й достатъчни.
Това заяви министърът на икономиката Деляна Добрев по време на форума “Инвестиции и
иновации”.
“София тех парк” ще приюти информационно-комуникационните технологии, биотехнологиите,
природните науки, здравеопазването и енергията. “Агро Фууд Тек” в Пловдив ще бъде базата
на аграрните технологии и хранителната индустрия. Двата високо технологични парка ще се
изграждат с европейски средства върху бивши военни терени с отпаднала необходимост.
“София тех
парк” ще бъде изграден със
средства по оперативна програма
“Конкурентоспособност” още през този програмен период. За целта са предвидени 50 млн.
евро, като договорът между държавното предприятие и управляващия орган на програмата се
очаква да бъде подписан през декември.
Дейността на “София тех парк” ще стартира през 2013 г. с т.нар. меки мерки. Това са
изпращане на млади и предприемчиви хора с идеи в бизнес инкубатори, където ще се обучават
и ще им бъде даден шанс да реализират идеите си, каза Елица Панайотова, изпълнителен
директор на държавната компания. По думите й следващата стъпка ще е провеждането на
събития под формата на семинари и конференции. На тези срещи “младите трябва да бъдат
заразени с примера и вдъхновението, които искаме да подкрепим”, посочи Панайотова. За това
по думите й скоро ще има нужда от ментори. За целта ще се направи консултативен борд, в
който ще влязат неправителствени организации, държавни чиновници, хора с международ ен
опит. Последната стъпка след две години е ремонтът и строителството на сградите, заедно с
оборудването на лабораториите и офисите, уточни Панайотова.
Правителството вече даде 300 дка на бул.”Цариградско шосе” за изграждането на бъдещия
технологичен парк в София. Имотът се намира на 4-ти километър и досега беше в активите на
Министерството на отбраната.
Една трета от сградата, която в момента се обитава от военните ще бъде основно
реконструирана за нуждите на технологичния парк, уточни Панайотова. По ду мите й в момента
се обследват останалите сгради, които са предимно халета в лошо състояние. Панайотова
посочи, че в перспектива може да се привличат и частни партньори, които да изграждат обекти
за нуждите на бъдещите компании, които ще се настанят там.
Идеята е на едно място да се съберат големи международни технологични компании със
своите изследователски офиси, а около тях да гравитират български фирми с потенциал.
Отделно ще има бизнес инкубатор за учени, студенти и дори деца с новаторски идеи. В
лабораториите пък учените заедно с предприятията ще разработват проекти на пазарен
принцип – изобретения, които ще се внедряват в производството.
Вече са сключени договори за съвместна дейност със Софийският университет “Климент
Охридски” и Техническият университет в София. Предстои подписването на такъв договор и с
БАН, посочи Панайотова.
Изграждането на “Агро Фууд Тек” в Пловдив е залегнало в интергрирания план за градско
възстановяване през следващия програмен период 2014 – 2020 г. Най-вероятно паркът ще се
изгражда със средства по бъдещата оперативна програма “Регионално развитие”. Вече има
сключен договор за него между общината и Пловдивския университет “Паисий Хилендарски". В
момента се правят прединвестиционни проучвания.
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Резюме: България има ограничен потенциал за технологични паркове и два са й достатъчни.
Това заяви министърът на икономиката Деляна Добрев по време на форума “Инвестиции и
иновации”.
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В Европа има 10 технологични парка, от които само три са успешни, а останалите имат
проблеми с тяхната устойчивост, каза министър Добрев. Тези паркове са се развивали в
продължение на 20 години. Целта е България да се превърне в регионален лидер на високи
технологии, като произвежда продукти на световно ниво, които ще продава навън, каза
министър Добрев.
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Дата: 29.11.2012
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id= 12516236
Брой думи: 325
Резюме: /KРОСС/ Иновациите ще са гръбнакът на следващия програмен период, надявам се
да успеем да получим повече средства за подкрепа на бизнеса. Това каза министър Делян
Добрев по време на откриването на Третото издание на Международна конференция
“Индустрия и иновации 2012“, организирана от b2b Media.
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Заглавие: Делян Добрев: Иновациите ще са гръбнакът на следващия програмен период
Подзаглавие:
Автор:
Текст: /KРОСС/ Иновациите ще са гръбнакът на следващия програмен период, надявам се да
успеем да получим повече средства за подкрепа на бизнеса. Това каза министър Делян Добрев
по време на откриването на Третото издание на Международна конференция “Индустрия и
иновации 2012“, организирана от b2b Media. Той допълни още, че енергийната ефективност на
предприятията също не е за подценяване, защото страната ни е на пето място в Европа по
енергийна неефективност. Третият приоритет през следващия програмен период за ОП
„Конкурентоспособност“ ще бъде подкрепата на производство и износ на продукти с висока
добавена стойност. Министър Добрев обясни, че част от общата сума за иновации ще бъде под
формата на ваучерна схема за фирмите. Когато фирмата вземе ваучера, тя ще отиде точно в
това научно звено, което ще може да направи нещо полезно за компанията. Така средствата за
иновации ще се насочат към науката, уточни министър Добрев.
Развитието на индустрията и иновациите е от съществено значение за икономиката през
следващите години, затова правителството прави всичко възможно да привлича повече
средства в тях. В годините преди кризата нашата икономика растеше благодарение на
инвестиции във финансовия сектор, строителството и туризма, докато след 2009 г. икономиката
ни придобива нов облик, обяви още министърът и посочи, че през последните години
инвестициите в индустрията се запазват и са около 2 милиарда евро на година.
С промените в Закона за насърчаване на инвестициите се осигурява конкурентно предимство
на секторите с висока добавена стойност. Министър Добрев уточни, че след влизане в сила на
промените, в рамките на две години фирмите ще могат да получат обратно от държавата 17.4
на сто от разходите си за човешки ресурси. Основното предизвикателство пред фирмите от ИТ
сектора е подборът на все повече и по-добре подготвени млади хора. Заедно с представители
на бизнеса и МОН се обсъждат възможностите за увеличаване на приема на студенти по
компютърни специалности. През 2012 г. са връчени седем сертификата клас А и Б на български
и чужди инвеститори, докато през изминалата година броят им е едва 4.
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Дата: 29.11.2012
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id= 12515411
Брой думи: 248
Резюме: Почти половината европейски пари за конкурентоспособност през следващия
седемгодишен период ще бъдат предназначени за бизнеса. Освен по общата схема за
иновации, това ще става и по изцяло нова ваучерна схема. Това обяви министърът на
икономиката Делян Добрев.
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Заглавие: Почти половината европари за конкурентоспособност ще бъдат за бизнеса
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Почти половината европейски пари за конкурентоспособност през следващия
седемгодишен период ще бъдат предназначени за бизнеса. Освен по общата схема за
иновации, това ще става и по изцяло нова ваучерна схема. Това обяви министърът на
икономиката Делян Добрев. На конференция за иновациите той каза, че инвестициите в този
бранш са устойчиви за разлика от вложенията в строителството и финансовия сектор.
Министър Добрев очаква да бъде договорено отпускането на повече от 1,170 млрд. евро по
програма “Конкурентоспособност“ за следващия период. Основно те ще бъдат насочени към
иновациите по новата ваучерна схема. Когато фирмата вземе ваучера, тя ще отиде точно в
този научен център или точно в това развойно звено, което може да направи нещо полезно за
компанията й. По най-добрия начин ще насочим средствата от иновации към наука. Но точно
тази наука, която е в полза на бизнеса.
Освен фирмите, които работят иновативно, ще бъдат стимулирани и тези предприятия, които
се стремят да произвеждат и да изнасят краен продукт.
Ние не трябва да изнасяме суровини, а да изнасяме продукти с висока добавена стойност. Ще
се търси и диверсифициране на износа в страни и пазари извън Евросъюза, тъй като засега
72% от експорта ни е за европейски страни. Ние трябва да погледнем към държавите и
пазарите, които през последните 10 години растат с повече от 10%. Има огромни такива пазари
в третите страни, за които за съжаление изнасяме само 28% от нашата продукция. Ние ще
подкрепим експортно ориентираните предприятия и ще се опитаме включително да им
помогнем те да намерят нови пазари.
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Дата: 29.11.2012
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id= 12514606
Брой думи: 120
Резюме: В следващия програмен период основна част от средствата от Оперативна програма
„Конкурентоспособност“ ще бъдат насочени към сектора на иновациите. Това каза
икономическият министър Делян Добрев.
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Заглавие: Насочват към иновации основна част от ресурса по ОП Конкурентоспособност
2014-2020
Подзаглавие:
Автор:
Текст: В следващия програмен период основна част от средствата от Оперативна програма
„Конкурентоспособност“ ще бъдат насочени към сектора на иновациите. Това каза
икономическият министър Делян Добрев.
Други приоритетни сфери при усвояването на евросредствата ще бъдат енергийната
ефективност и производството на стоки и услуги с висока добавена стойност. В момента
търговският баланс на България е като на държава от третия свят - така Добрев мотивира
плановете да се стимулира производството с висока добавена стойност.
Средства от оперативната програма ще бъдат отпускани и за търсенето на нови пазари за
фирми, занимаващи се с експорт, както и увеличаването на износа в държави извън
Европейския съюз.
Министърът добави, че ще стартира пилотен проект, с който предприятията ще могат да
кандидатстват електронно за финансиране по оперативната програма.
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Дата: 29.11.2012
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id= 12517361
Брой думи: 248
Резюме: Почти половината европейски пари за конкурентоспособност през следващия
седемгодишен период ще бъдат предназначени за бизнеса. Освен по общата схема за
иновации, това ще става и по изцяло нова ваучерна схема. Това обяви министърът на
икономиката Делян Добрев.
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Заглавие: Почти половината европари за конкурентоспособност ще бъдат за бизнеса
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Почти половината европейски пари за конкурентоспособност през следващия
седемгодишен период ще бъдат предназначени за бизнеса. Освен по общата схема за
иновации, това ще става и по изцяло нова ваучерна схема. Това обяви министърът на
икономиката Делян Добрев. На конференция за иновациите той каза, че инвестициите в този
бранш са устойчиви за разлика от вложенията в строителството и финансовия сектор.
Министър Добрев очаква да бъде договорено отпускането на повече от 1,170 млрд. евро по
програма “Конкурентоспособност“ за следващия период. Основно те ще бъдат насочени към
иновациите по новата ваучерна схема.
Когато фирмата вземе ваучера, тя ще отиде точно в този научен център или точно в това
развойно звено, което може да направи нещо полезно за компанията й. По най-добрия начин
ще насочим средствата от иновации към наука. Но точно тази наука, която е в полза на
бизнеса.
Освен фирмите, които работят иновативно, ще бъдат стимулирани и тези предприятия, които
се стремят да произвеждат и да изнасят краен продукт.
Ние не трябва да изнасяме суровини, а да изнасяме продукти с висока добавена стойност.
Ще се търси и диверсифициране на износа в страни и пазари извън Евросъюза, тъй като засега
72% от експорта ни е за европейски страни.
Ние трябва да погледнем към държавите и пазарите, които през последните 10 години растат с
повече от 10%. Има огромни такива пазари в третите страни, за които за съжаление изнасяме
само 28% от нашата продукция. Ние ще подкрепим експортно ориентираните предприятия и ще
се опитаме включително да им помогнем те да намерят нови пазари.
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Дата: 29.11.2012
Източник: www.profit.bg
Връзка:
http://profit.bg/news/Firmite-shte-mogat-da-kupuvat-novi-tehnologii-s-vaucheri/nid99241.html
Брой думи: 306
Резюме: Икономическото министерство смята да направи сериозни промени за улесняване на
достъпа до еврофондовете. Една от новите идеи е да се въведат ваучери, с които фирмите да
плащат за иновации - например да си поръчат модернизация на машина или апаратура или
друг вид нововъведение.
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Заглавие: Фирмите ще могат да купуват нови технологии с ваучери
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Икономическото министерство смята да направи сериозни промени за улесняване на
достъпа до еврофондовете. Една от новите идеи е да се въведат ваучери, с които фирмите да
плащат за иновации - например да си поръчат модернизация на машина или апаратура или
друг вид нововъведение.
„Почти половината европейски пари за конкурентоспособност през следващия седемгодишен
период (бел.ред.- от 2014 г. до 2021 г.) ще бъдат предназначени за бизнеса. Освен по общата
схема за иновации, това ще става и по изцяло нова ваучерна схема”. Това обяви министърът на
икономиката Делян Добрев. На конференция за иновациите той каза, че инвестициите в този
бранш са устойчиви за разлика от вложенията в строителството и финансовия сектор, предаде
БНР.
Министър Добрев очаква да бъде договорено отпускането на повече от 1.2 млрд. евро по
програма "Конкурентоспособност" за следващия период. Основно те ще бъдат насочени към
иновациите по новата ваучерна схема.
„Когато фирмата вземе ваучер, тя ще отиде точно в този научен център или точно в това
развойно звено, което може да направи нещо полезно за компанията й. По най-добрия начин
ще насочим средствата от иновации към наука. Но точно тази наука, която е в полза на
бизнеса”, обясни Добрев.
Освен фирмите, които работят иновативно, ще бъдат стимулирани и тези предприятия, които
се стремят да произвеждат и да изнасят краен продукт.
„Ние не трябва да изнасяме суровини, а да изнасяме продукти с висока добавена стойност”,
заяви министърът.
Ще се търси и диверсифициране на износа в страни и пазари извън Евросъюза, тъй като засега
72% от експорта ни е за европейски страни.
„Ние трябва да погледнем към държавите и пазарите, които през последните 10 години растат с
повече от 10%. Има огромни такива пазари в третите страни, за които за съжаление изнасяме
само 28% от нашата продукция. Ние ще подкрепим експортно ориентираните предприятия и ще
се опитаме включително да им помогнем те да намерят нови пазари”, допълни той.
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Дата: 29.11.2012
Източник: www.money.bg
Връзка: http://money.bg/news/id_572091980
Брой думи: 322
Резюме: Иновациите ще са гръбнакът на следващия програмен период на ЕС, надявам се да
успеем да получим повече средства за подкрепа на бизнеса. Това каза министър Делян Добрев
по време на откриването на Третото издание на Международна конференция "Индустрия и
иновации 2012".
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Заглавие: Ваучерна схема за иновации ще насочва фирмите към науката
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Иновациите ще са гръбнакът на следващия програмен период на ЕС, надявам се да
успеем да получим повече средства за подкрепа на бизнеса. Това каза министър Делян Добрев
по време на откриването на Третото издание на Международна конференция "Индустрия и
иновации 2012".
Той допълни още, че енергийната ефективност на предприятията също не е за подценяване,
защото страната ни е на пето място в Европа по енергийна неефективност. Третият приоритет
през следващия програмен период за ОП „Конкурентоспособност" ще бъде подкрепата на
производство и износ на продукти с висока добавена стойност.
Министър Добрев обясни, че част от общата сума за иновации ще бъде под формата на
ваучерна схема за фирмите. Когато фирмата вземе ваучера, тя ще отиде точно в това научно
звено, което ще може да направи нещо полезно за компанията. Така средствата за иновации
ще се насочат към науката, уточни министър Добрев.
Развитието на индустрията и иновациите е от съществено значение за икономиката през
следващите години, затова правителството прави всичко възможно да привлича повече
средства в тях. В годините преди кризата нашата икономика растеше благодарение на
инвестиции във финансовия сектор, строителството и туризма, докато след 2009 г. икономиката
ни придобива нов облик, обяви още министърът и посочи, че през последните години
инвестициите в индустрията се запазват и са около 2 милиарда евро на година.
С промените в Закона за насърчаване на инвестициите се осигурява конкурентно предимство
на секторите с висока добавена стойност. Министър Добрев уточни, че след влизане в сила на
промените, в рамките на две години фирмите ще могат да получат обратно от държавата 17.4
на сто от разходите си за човешки ресурси.
Основното предизвикателство пред фирмите от ИТ сектора е подборът на все повече и подобре подготвени млади хора. Заедно с представители на бизнеса и МОН се обсъждат
възможностите за увеличаване на приема на студенти по компютърни специалности. През 2012
г. са връчени седем сертификата клас А и Б на български и чужди инвеститори, докато през
изминалата година броят им е едва 4.
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Дата: 29.11.2012
Източник: www.kafene.net
Връзка: http://www.kafene.bg/index.php?p= article&aid= 12220
Брой думи: 240
Резюме: Първата по рода си професионална социална мрежа за кино, телевизионни и гейм
проекти стартира у нас. Тя се нарича CineArt.me, а автори на проекта са аниматорът Николай
Михайлов и сценографката Лилиана Данчева. Сайтът, който в перспектива ще се развива като
международен проект, цели да улесни хората в индустрията при намирането на работа,
интересни проекти и нови колеги. Феновете на артистите пък ще могат да следят много поблизко развитието им, както всички новини около най-новите им начинания.
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Заглавие: Български екип създава социална мрежа за кино
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Първата по рода си професионална социална мрежа за кино, телевизионни и гейм
проекти стартира у нас. Тя се нарича CineArt.me, а автори на проекта са аниматорът Николай
Михайлов и сценографката Лилиана Данчева. Сайтът, който в перспектива ще се развива като
международен проект, цели да улесни хората в индустрията при намирането на работа,
интересни проекти и нови колеги. Феновете на артистите пък ще могат да следят много поблизко развитието им, както всички новини около най-новите им начинания.
СineArt е еволюция и продължение на портала за дизайнери CGArt.bg, стартирал през 2010
година. От тогава той успя да събере на едно място над 2000 от най-добрите български
дизайнери, архитекти и художници използващи компютърна графика. В партньорство с лидери
от ИТ брашна и различни предприемачески организации редовно се организират събития,
курсове и състезания. Партньор на мрежата е и най-големият предприемачески клуб в
България - Start It Smart.
Естествено развитие на проекта цели да създаде нов, самостоятелен сайт, споделяйки базата
данни, разширяващ възможностите на платформата. Всеки актьор, модел или артист ще може
да качва информация и да облекчи работата си чрез специализирани мобилни приложения и
онлайн инструменти.
Първото мобилно приложение, CASTFOLIO ще подпомогне организацията на кастинги за
реклами, сериали и филми. То ще бъде създадено в тясно сътрудничество с екип от Camplight,
ръководен от Тодор Панайотов. Все още има свободни места за ранни инвестиции и участие на
партньори в проекта на CINEArt, който кандидаства и към фондовете за рисково финансиране и
програми по евро-програмата Jeremie.
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Дата: 29.11.2012
Източник: www.infostock.bg
Връзка: http://www.infostock.bg/infostock/control/news/details/40008
Брой думи: 140
Резюме: Инвестициите в иновации и индустрия са устойчиви инвестиции, които гарантират
икономическо развитие и висок ръст на икономиката, който ни е необходим, каза министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев по време на международен форум,
посветен на индустрията и иновациите.
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Заглавие: Делян Добре: Инвестициите в иновации и индустрия са устойчиви
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Инвестициите в иновации и индустрия са устойчиви инвестиции, които гарантират
икономическо развитие и висок ръст на икономиката, който ни е необходим, каза министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев по време на международен форум,
посветен на индустрията и иновациите.
Основното предизвикателство пред сектора Високи технологии е повече и добре подготвени
млади хора, допълни министърът. Той съобщи, че се търсят възможности с Министерството на
образованието, младежта и науката да се стимулират младите хора да получат такова
образование.
Министърът уточни, че се очаква за следващия програмен период бюджетът на ОП
Конкурентоспособност да е най-малко толкова, колкото е и сега. Мисля, че ще успеем да
защитим и по-висока сума, допълни Добрев.
Сред предварително определените сфери за подкрепа по програмата министърът открои
иновациите като отбеляза, че се очаква за тази област да има най-голяма сума. Енергийната
ефективнос т също не е за подценяване, заключи министърът.
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Дата: 29.11.2012
Източник: www.focus-radio.net
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action= news&id=626752
Брой думи: 224
Резюме: Пловдив. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ще
открие единадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма
„Конкурентоспособнос т“.
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Заглавие: Министър Делян Добрев ще открие заседание на Комитета за наблюдение на
Оперативна Програма „Конкурентоспособност“ в Пловдив
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Пловдив. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ще открие
единадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма
„Конкурентоспособност“. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма. Събитието ще се състои на 30 ноември 2012 г. от 09:00 часа в парк хотел „Санкт Петербург” в град Пловдив. Заседанието на Комитета ще бъде председателствано
от главния директор на Главна Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ Кирил
Гератлиев. Ще вземат участие и представителите на Европейската комисия Реналдо
Мандметс, Атанасиос Софос и Елица Бейска от Главна Дирекция „Регионална политика“, както
и представителите на Европейския инвестиционен фонд - Джордж Гиакомакис и Христо
Стоянов. На форума ще бъде представен и обсъден напредъкът в изпълнението на
Оперативна Програма „Конкурентоспособност“ през 2012 г., както и индикативната годишна
работна програма за 2013 г. Сред темите на дискусии ще бъдат и критериите за избор на
операции по следните процедури на Оперативна Програма „Конкурентоспособност“:
„Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България”,
„Внедряване на иновации в предприятията”, „Изграждане на междусистемна газова връзка
България – Сърбия“ и „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”. Управляващият
орган на програмата ще направи предложение за увеличаване бюджета на процедурата за
„Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни
продукти, процеси и услуги”. Ще бъде предложено и включването на Агенцията за устойчиво
енергийно развитие като нов бенефициент по приоритетна ос 4 на програмата.
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Дата: 29.11.2012
Източник: www.blitz.bg
Връзка: http://www.blitz.bg/news/article/167717
Брой думи: 226
Резюме: България ще насочи усилията си към подкрепа на износа към страни извън ЕС през
следващите години, стана ясно от думите на министъра на икономиката Делян Добрев. Ще
финансираме конкретни специализации по ОП "Конкурентоспособност", заяви министър Добрев
във Велинград.
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Заглавие: "Конкурентоспособност" ще подпомага родния износ извън ЕС
Подзаглавие:
Автор:
Текст: България ще насочи усилията си към подкрепа на износа към страни извън ЕС през
следващите години, стана ясно от думите на министъра на икономиката Делян Добрев. Ще
финансираме конкретни специализации по ОП "Конкурентоспособност", заяви министър
Добрев във Велинград. От следващия програмен период 2014-2020 г. ще се работи по три
специализации - енергийна ефективност, иновации и експортни производства. Иновациите ще
се финансират чрез ваучери, а фирмите, които изнасят за силно развиващите се пазари като
Китай, Индия и Турция, ще бъдат предпочитани при раздаването на парите. През 2010 и 2011 г.
отчитахме над 20% ръст в износа, пише "Стандарт".
Тази година той е по-скромен, защото еврозоната е в рецесия. А 72% от износа на България е
за ЕС, само 28% е за страни извън Общността. Трябва да насочим повече усилия към тези
трети страни, обясни Деян Добрев. Той посочи, че Китай повече от 10 години е с над 10%
годишен ръст, Индия и Турция са със 7-8% ръст, докато ЕС расте с 1-2-3%.
Министърът е убеден, че за следващия програмен период ще бъдат договорени повече от
средства от ЕС от досегашните 1,17 млрд. евро по ОП "Конкурентоспособност". Предстои да
защитим идеите си и от това ще зависи подкрепата, която ще получим от ЕК при предстоящите
преговори за финансиране с европари до 2020 г., каза министърът. До момента са сключени
договори за над 85% от средствата по оперативната програма./БЛИЦ
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Дата: 29.11.2012
Източник: www.cross-bg.net
Връзка: http://www.cross.bg/1339546
Брой думи: 325
Резюме: /KРОСС/ Иновациите ще са гръбнакът на следващия програмен период, надявам се
да успеем да получим повече средства за подкрепа на бизнеса. Това каза министър Делян
Добрев по време на откриването на Третото издание на Международна конференция
"Индустрия и иновации 2012", организирана от b2b Media.
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Заглавие: Делян Добрев: Иновациите ще са гръбнакът на следващия програмен период
Подзаглавие:
Автор:
Текст: /KРОСС/ Иновациите ще са гръбнакът на следващия програмен период, надявам се да
успеем да получим повече средства за подкрепа на бизнеса. Това каза министър Делян Добрев
по време на откриването на Третото издание на Международна конференция "Индустрия и
иновации 2012", организирана от b2b Media. Той допълни още, че енергийната ефективнос т на
предприятията също не е за подценяване, защото страната ни е на пето място в Европа по
енергийна неефективност. Третият приоритет през следващия програмен период за ОП
„Конкурентоспособност" ще бъде подкрепата на производство и износ на продукти с вис ока
добавена стойност. Министър Добрев обясни, че част от общата сума за иновации ще бъде под
формата на ваучерна схема за фирмите. Когато фирмата вземе ваучера, тя ще отиде точно в
това научно звено, което ще може да направи нещо полезно за компанията. Така средствата за
иновации ще се насочат към науката, уточни министър Добрев.
Развитието на индустрията и иновациите е от съществено значение за икономиката през
следващите години, затова правителството прави всичко възможно да привлича повече
средства в тях. В годините преди кризата нашата икономика растеше благодарение на
инвестиции във финансовия сектор, строителството и туризма, докато след 2009 г. икономиката
ни придобива нов облик, обяви още министърът и посочи, че през последните години
инвестициите в индустрията се запазват и са около 2 милиарда евро на година.
С промените в Закона за насърчаване на инвестициите се осигурява конкурентно предимство
на секторите с висока добавена стойност. Министър Добрев уточни, че след влизане в сила на
промените, в рамките на две години фирмите ще могат да получат обратно от държавата 17.4
на сто от разходите си за човешки ресурси. Основното предизвикателство пред фирмите от ИТ
сектора е подборът на все повече и по-добре подготвени млади хора. Заедно с представители
на бизнеса и МОН се обсъждат възможностите за увеличаване на приема на студенти по
компютърни специалности. През 2012 г. са връчени седем сертификата клас А и Б на български
и чужди инвеститори, докато през изминалата година броят им е едва 4.
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Дата: 29.11.2012
Източник: www.prkernel.com
Връзка: http://www.prkernel.com/?action=news&id= 897515
Брой думи: 239
Резюме: Първата по рода си професионална социална мрежа за кино, телевизионни и гейм
проекти стартира у нас. Тя се нарича CineArt.me, а автори на проекта са аниматорът Николай
Михайлов и сценографката Лилиана Данчева. Сайтът, който в перспектива ще се развива като
международен проект, цели да улесни хората в индустрията при намирането на работа,
интересни проекти и нови колеги. Феновете на артистите пък ще могат да следят много поблизко развитието им, както всички новини около най-новите им начинания.
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Заглавие: Стартира първата социална мрежа за кино в България
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Първата по рода си професионална социална мрежа за кино, телевизионни и гейм
проекти стартира у нас. Тя се нарича CineArt.me, а автори на проекта са аниматорът Николай
Михайлов и сценографката Лилиана Данчева. Сайтът, който в перспектива ще се развива като
международен проект, цели да улесни хората в индустрията при намирането на работа,
интересни проекти и нови колеги. Феновете на артистите пък ще могат да следят много поблизко развитието им, както всички новини около най-новите им начинания.
СineArt е еволюция и продължение на портала за дизайнери CGArt.bg, стартирал през 2010
година. От тогава той успя да събере на едно място над 2000 от най-добрите български
дизайнери, архитекти и художници използващи компютърна графика. В партньорство с лидери
от ИТ брашна и различни предприемачески организации редовно се организират събития,
курсове и състезания. Партньор на мрежата е и най-големият предприемачески клуб в
България - Start It Smart.
Естествено развитие на проекта цели да създаде нов, самостоятелен сайт, споделяйки базата
данни, разширяващ възможностите на платформата. Всеки актьор, модел или артист ще може
да качва информация и да облекчи работата си чрез специализирани мобилни приложения и
онлайн инструменти.
Първото мобилно приложение, CASTFOLIO ще подпомогне организацията на кастинги за
реклами, сериали и филми. То ще бъде създадено в тясно сътрудничество с екип от Camplight,
ръководен от Тодор Панайотов. Все още има свободни места за ранни инвестиции и участие на
партньори в проекта на CINEArt, който кандидаства и към фондовете за рисково финансиране и
програми по евро-програмата Jeremie.
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Дата: 29.11.2012
Източник: www.bta.bg
Връзка:
http://www.bta.bg/subscription.php/bg?news_filters[search][text]=%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%8
0%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%
D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0&news_filters[created_on][from]=29-112012&news_filters[created_on][to]=&news_filters[_csrf_token]=bcef810dc557bb700341d9630bae874
9
Брой думи: 226
Резюме: Ваучерната схема за бизнеса за инвестиране в иновации ще е част от общата сума за
иновации, предвидена за следващия програмен период по оперативна програма
"Конкурентоспособност".
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Заглавие: Ваучерната схема за бизнеса за инвестиранев иновации ще е част от общата
сума за иновации, предвидена за следващия програмен период по ОП
"Конкурентоспособност"
Подзаглавие:
Автор: Екатерина Тотева, БТА
Текст: Ваучерната схема за бизнеса за инвестиране в иновации ще е част от общата сума за
иновации, предвидена за следващия програмен период по оперативна програма
"Конкурентоспос обност".
Няма цялата сума за иновации - примерно 400 - 500 млн. евро за следващия програмен период,
да бъде ваучерна схема, а една част от тези средства ще бъдат под тази форма, каза пред
журналисти министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев.
Той участва в международна конференция "Индустрия и иновации 2012".
Тези дни министърът обясни пред журналисти, че фирми, които са решили да инвестират в
иновации, ще получават ваучери, с които ще могат да поръчват разработване на иновативен
проект на различни научни и развойни институти, а инвестицията ще се финансира по ОП
"Конкурентоспос обност" през новия програмен период.
Нашето разбиране и подкрепата от ЕК за тази идея е поради факта, че давайки ваучерите на
бизнеса, той сам ще определи кое е полезна иновация за него, за разлика от инвестирането на
тези средства на хоризонтален принцип във всички развойни центрове и научни звена, каза
министърът. Когато фирмата вземе ваучера, тя ще отиде точно в това научно звено, което ще
може да направи нещо полезно за компанията. Така по най-добрия начин средства от иновации
ще се насочат към наука, към тази наука, която е в ползва на бизнеса, каза минис търът.
Бизнесът ще има право като получи ваучер да търси партньорство от научните среди извън
България.
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Дата: 29.11.2012
Източник: www.bta.bg
Връзка:
http://www.bta.bg/subscription.php/bg?news_filters[search][text]=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%
BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%
D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82&news_filters[created_on][from]=29-112012&news_filters[created_on][to]=&news_filters[_csrf_token]= fe9236f465af9f4a7d03fb90673d0245
Брой думи: 206
Резюме: Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ще открие
единадесетото
заседание
на
Комитета
за наблюдение на Оперативна програма
"Конкурентоспособност", съобщиха от ведомството.
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Заглавие: Министър Делян Добрев ще открие заседание на Комитета за наблюдение на
ОП "Конкурентоспособност"
Подзаглавие:
Автор: Мара Барева, БТА
Текст: Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ще открие
единадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма
"Конкурентоспос обност", съобщиха от ведомството.
Събитието ще се състои утре от 9.00 ч. в парк-хотел "Санкт Петербург" в Пловдив.
Заседанието на комитета ще бъде председателствано от главния директор на Главна дирекция
"Европейски фондове за конкурентоспособност" Кирил Гератлиев. Ще вземат участие и
представителите на Европейската комисия Реналдо Мандметс, Атанасиос Софос и Елица
Бейска от ГД "Регионална политика", както и представителите на Европейския инвестиционен
фонд Джордж Гиакомакис и Христо Стоянов.
На форума ще бъде представен и обсъден напредъкът в изпълнението на ОП
"Конкурентоспособност" през 2012 г., както и индикативната годишна работна програма за
2013 г. Сред темите на дискусии ще бъдат и критериите за избор на операции по следните
процедури на ОП "Конкурентоспособност": "Развитие на приложните изследвания в
изследователските организации в България", "Внедряване на иновации в предприятията",
"Изграждане на междусистемна газова връзка България - Сърбия" и "Подкрепа за развитието
на клъстерите в България".
Управляващият орган на програмата ще направи предложение за увеличаване бюджета на
процедурата за "Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за
внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги". Ще бъде предложено и включването
на Агенцията за устойчиво енергийно развитие като нов бенефициент по приоритетна ос 4 на
програмата.

43

Дата: 29.11.2012
Източник: www.vesti.bg
Връзка: http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40& oid=5328891
Брой думи: 136
Резюме:
Очаква
се
през
следващия
програмен
период
бюджетът
на
ОП
"Конкурентоспособност" да е най-малко толкова, колкото е и сега, заяви министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, предаде репортер на БГНЕС.
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Заглавие: Добрев: Инвестициите в индустрия гарантират растежа на икономиката
Подзаглавие:
Автор:
Текст:
Очаква
се
през
следващия
програмен
период
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на
ОП
"Конкурентоспособност" да е най-малко толкова, колкото е и сега, заяви министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, предаде репортер на БГНЕС.
Според Добрев е възможно и да става въпрос за по-висока сума. От сега е ясно, че иновациите
са една от приоритетните сфери, които ще получат финансиране от програмата.
"Инвестициите в иновации и индустрия са устойчиви инвестиции, които гарантират
необходимия за страната растеж на икономиката", подчерта Добрев. Министърът смята, че
ограничения спрямо точно тези инвестиции няма.
Той коментира, че Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, заедно с
Министерството на образованието, младежта и науката ще търсят възможности през
следващата година да се увеличи приемът на студенти в технологичните и информационните
специалности в българските университети. Добрев е убеден, че страната ни има голям
потенциал в този сектор. /БГНЕС /
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Дата: 29.11.2012
Източник: www.vesti.bg
Връзка: http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40& oid=5329171
Брой думи: 288
Резюме: Министърът на икономиката Делян Добрев обяви, че заедно с Министерството на
образованието се търси начин да се увеличи броя на младежите, получаващи ценз в областта
на високите технологии
Инвестициите в иновации и индустрия са устойчиви инвестиции, които гарантират
икономическо развитие и висок ръст на икономиката, който ни е необходим.
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Заглавие: Добрев: Трябват инвестиции в индустрията и иновациите
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Министърът на икономиката Делян Добрев обяви, че заедно с Министерството на
образованието се търси начин да се увеличи броя на младежите, получаващи ценз в областта
на високите технологии
Инвестициите в иновации и индустрия са устойчиви инвестиции, които гарантират
икономическо развитие и висок ръст на икономиката, който ни е необходим.
Това заяви министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев по време на
международен форум, посветен на индустрията и иновациите.
Министърът припомни данни за размера на чуждестранните инвестиции в България през 2008
г., според които от 9 млрд. евро само 26-27%, или около 2 млрд. евро, са инвестициите в
индустрията, в иновации - сферите, които гарантират бъдещото развитие на икономиката.
За годините - 2009, 2010, 2011 и 2012, чуждестранните инвестиции са между 1,5 и 2 млрд.евро
и те са 100% в тези устойчиви сектори, отбеляза министърът.
Основното предизвикателство пред сектора "Високи технологии" е повече и добре подготвени
млади хора, каза министърът. Той съобщи, че се търсят възможности с Министерството на
образованието, младежта и науката да се стимулират младите хора да получат такова
образование.
Комуникираме и със сектора, и с министерството да се направи така, че всяка следваща година
приемът в тези специалности да бъде по-голям, допълни министърът.
Добрев каза, че се очаква за следващия програмен период бюджетът на ОП
"Конкурентоспособност" да е най-малко толкова, колкото е и сега - 1,17 млрд. евро. Мисля, че
ще успеем да защитим и по-висока сума, допълни Добрев.
Сред предварително определените сфери за подкрепа на проекти по програмата министърът
открои иновациите, като отбеляза, че се очаква за тази област да има най-голяма сума.
Енергийната ефективнос т в предприятията също не е за подценяване, допълни министърът.
Средства ще има и за предприятия, които правят от суровините краен продукт с по-висока
добавена стойност, както и за експортноориентираните компании.
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Дата: 29.11.2012
Източник: www.plovdiv24.com
Връзка: http://news.plovdiv24.bg/398742.html
Брой думи: 375
Резюме: Иновациите ще са гръбнакът на следващия програмен период, надявам се да успеем
да получим повече средства за подкрепа на бизнеса. Това каза министър Делян Добрев по
време на откриването на Третото издание на Международна конференция "Индустрия и
иновации 2012", организирана от b2b Media.
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Заглавие: Изграждат земеделски технологичен парк в Пловдив?
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Иновациите ще са гръбнакът на следващия програмен период, надявам се да успеем да
получим повече средства за подкрепа на бизнеса. Това каза министър Делян Добрев по време
на откриването на Третото издание на Международна конференция "Индустрия и иновации
2012", организирана от b2b Media. Той допълни още, че енергийната ефективност на
предприятията също не е за подценяване, защото страната ни е на пето място в Европа по
енергийна неефективнос т.
Третият приоритет през следващия програмен период за ОП "Конкурентоспособност" ще
бъде подкрепата на производство и износ на продукти с висока добавена стойност. Министър
Добрев обясни, че част от общата сума за иновации ще бъде под формата на ваучерна схема
за фирмите. Когато фирмата вземе ваучера, тя ще отиде точно в това научно звено, което ще
може да направи нещо полезно за компанията. Така средствата за иновации ще се насочат към
науката, уточни министър Добрев.
Развитието на индустрията и иновациите е от съществено значение за икономиката през
следващите години, затова правителството прави всичко възможно да привлича повече
средства в тях. В годините преди кризата нашата икономика растеше благодарение на
инвестиции във финансовия сектор, строителството и туризма, докато след 2009 г. икономиката
ни придобива нов облик, обяви още министърът и посочи, че през последните г одини
инвестициите в индустрията се запазват и са около 2 милиарда евро на година.
Министърът също така подчерта, че България има капацитета да изгради максимум два
технологични парка. Единият от тях е "София тех парк", работата по който вече стартира.
Същевременно може да се изгради втори такъв център в Пловдив, който да бъде
специализиран повече в новите технологии в земеделието, а не в ИТ сектора.
С промените в Закона за насърчаване на инвестициите се осигурява конкурентно предимство
на секторите с висока добавена стойност. Министър Добрев уточни, че след влизане в сила на
промените, в рамките на две години фирмите ще могат да получат обратно от държавата 17.4
на сто от разходите си за човешки ресурси. Основното предизвикателство пред фирмите от ИТ
сектора е подборът на все повече и по-добре подготвени млади хора.
Заедно с представители на бизнеса и МОН се обсъждат възможностите за увеличаване на
приема на студенти по компютърни специалности. През 2012 г. са връчени седем сертификата
клас А и Б на български и чужди инвеститори, докато през изминалата година броят им е едва
4.
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Дата: 29.11.2012
Източник: www.plovdiv24.com
Връзка: http://news.plovdiv24.bg/398698.html
Брой думи: 205
Резюме: Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ще открие
единадесетото
заседание
на
Комитета
за наблюдение на Оперативна програма
"Конкурентоспособност".
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Заглавие: Министър Добрев открива в Пловдив заседание на Комитета за наблюдение на
ОП "Конкурентоспособност"
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ще открие
единадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма
"Конкурентоспособност". Събитието ще се състои утре, 30 ноември 2012 г., от 9.00 ч. в паркхотел "Санкт Петербург" в Пловдив.Заседанието на Комитета ще бъде председателствано от
главния директор на ГД "Европейски фондове за конкурентоспособност" Кирил Гератлиев. Ще
вземат участие и представителите на Европейската комисия Реналдо Мандметс, Атанасиос
Софос и Елица Бейска от ГД "Регионална политика", както и представителите на Европейския
инвестиционен фонд Джордж Гиакомакис и Христо Стоянов.
На форума ще бъде представен и обсъден напредъкът в изпълнението на ОП
"Конкурентоспособност" през 2012 г., както и индикативната годишна работна програма за
2013 г. Сред темите на дискусии ще бъдат и критериите за избор на операции по следните
процедури на ОП "Конкурентоспособност": "Развитие на приложните изследвания в
изследователските организации в България", "Внедряване на иновации в предприятията",
"Изграждане на междусистемна газова връзка България - Сърбия" и "Подкрепа за развитието
на клъстерите в България".
Управляващият орган на програмата ще направи предложение за увеличаване бюджета на
процедурата за "Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за
внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги". Ще бъде предложено и включването на
Агенцията за устойчиво енергийно развитие като нов бенефициент по приоритетна ос 4 на
програмата.
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"Конкурентоспособност" да е най-малко толкова, колкото е и сега, заяви министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев.
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Заглавие: Добрев: Инвестициите в индустрия гарантират растежа на икономиката
Подзаглавие:
Автор:
Текст:
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на
ОП
"Конкурентоспособност" да е най-малко толкова, колкото е и сега, заяви министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев.
Според Добрев е възможно и да става въпрос за по-висока сума. От сега е ясно, че иновациите
са една от приоритетните сфери, които ще получат финансиране от програмата.
"Инвестициите в иновации и индустрия са устойчиви инвестиции, които гарантират
необходимия за страната растеж на икономиката", подчерта Добрев. Министърът смята, че
ограничения спрямо точно тези инвестиции няма.
Той коментира, че Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, заедно с
Министерството на образованието, младежта и науката ще търсят възможности през
следващата година да се увеличи приемът на студенти в технологичните и информационните
специалности в българските университети. Добрев е убеден, че страната ни има голям
потенциал в този сектор. /БГНЕС
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Дата: 29.11.2012
Източник: www.pcworld.bg
Връзка:
http://pcworld.bg/20412_balgarski_ekip_sazdade_profesionalna_socialna_mrezha_z a_kinot vorci
Брой думи: 329
Резюме: Проектът CineArt.me има за цел да обедини професионалистите в сферата на киното,
телевизионното продуциране и видеоигрите. Сайтът ще улесни хората в индустрията при
намирането на работа, интересни проекти и нови колеги, а феновете ще могат да следят
отблизо развитието на любимите си артисти.
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Заглавие: Български екип създаде професионална социална мрежа за кино-творци
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Проектът CineArt.me има за цел да обедини професионалистите в сферата на киното,
телевизионното продуциране и видеоигрите. Сайтът ще улесни хората в индустрията при
намирането на работа, интересни проекти и нови колеги, а феновете ще могат да следят
отблизо развитието на любимите си артисти.
След като в родното Интернет пространство вече има социална мрежа за съседи, съвсем скоро
още една група потребители ще може да споделя специфичните си интереси – в "първата по
рода си професионална социална мрежа за кино, телевизионни и гейм проекти". Тя се нарича
CineArt.me, а автори на проекта са аниматорът Николай Михайлов и сценографката Лилиана
Данчева. Сайтът, който в перспектива ще се развива като международен проект, цели да
улесни хората в индустрията при намирането на работа, интересни проекти и нови колеги.
Феновете на артистите пък ще могат да следят много по-близко развитието им, както всички
новини около най-новите им начинания.
Според официалната информация, онлайн проектът СineArt е еволюция и продължение на
портала за дизайнери CGArt.bg, стартирал през 2010 година. От тогава той е събрал на едно
място над 2000 от най-добрите български дизайнери, архитекти и художници, използващи
компютърна графика. В партньорство с лидери от ИТ брашна и различни предприемачески
организации редовно се организират събития, курсове и състезания. Партньор на мрежата е и
най-големият предприемачески клуб в България - Start It Smart.
Естествено развитие на проекта цели да създаде нов, самостоятелен сайт, споделяйки базата
данни, но и разширяващ възможностите на платформата. Там всеки актьор, модел или артист
ще може да качва информация и да облекчи работата си чрез специализирани мобилни
приложения и онлайн инструменти, гласи още официалното съобщение на разработчиците.
Ще има и мобилно приложение, наречено CASTFOLIO, което ще подпомогне организацията на
кастинги за реклами, сериали и филми. То ще бъде създадено в тясно сътрудничество с екип от
Camplight, ръководен от Тодор Панайотов. Все още има свободни места за ранни инвестиции и
участие на партньори в проекта на CINEArt, който кандидатства и към фондовете за рисково
финансиране и програми по евро-програмата Jeremie, добавят в заключение създателите на
проекта.
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Дата: 29.11.2012
Източник: www.news.data.bg
Връзка:
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Брой думи: 284
Резюме: България изнася основно суровини, а ако искаме икономиката в страната да се
развива, това трябва да се промени. Това заяви министърът на икономиката, енергетиката и
туризма Делян Добрев. Той откри Третото издание на Международна конференция „Индустрия
и иновации 2012”.
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Заглавие: Делян Добрев: България изглежда като страна от третия свят
Подзаглавие:
Автор:
Текст: България изнася основно суровини, а ако искаме икономиката в страната да се развива,
това трябва да се промени. Това заяви министърът на икономиката, енергетиката и туризма
Делян Добрев. Той откри Третото издание на Международна конференция „Индустрия и
иновации 2012”.
По думите му – страната ни трябва да изнася крайни продукти с висока добавена стойност и по
Оперативна програма „Конкурентоспособност” през следващия програмен период ще бъдат
отделени достатъчно средства именно за предприятията, които изнасят готови продукти.
България изглежда като страна от третия свят, защото внасяме високотехнологични машини, а
изнасяме само суровини, заяви енергийният министър. Той отбеляза, че вътрешният пазар у
нас е ограничен и през последните две години икономиката ни се развива благодарение на
износа.
72% от износа на България е към Европейския съюз и когато Еврозоната изпадне в рецесия се
забавя и нашият износ, добави Добрев. Според него страната ни трябва да погледне към
държавите и пазарите, в които през последните 10 години растежа на икономиката се
увеличава с 10%, като това са третите страни, които получават само 28% от българската
продукция. Ние ще подкрепим експортно ориентираните предприятия и ще се опитаме да им
помогнем те да намерят нови пазари и да развиват икономиката в България, заяви министър
Добрев.
По неговите думи – отделените европейски средства за следващия програмен период по ОП
„Конкурентоспособност” няма да са по-малко от сегашните – 1,17 млрд. евро, но МИЕТ ще
представи добре подготвени мотивирани проекти и се надява да бъдат усвоени още пари.
Колкото по-добре си свършим нашата работа, колкото по-добри идеи представим, толкова поголеми са шансовете да защитим повече европейски средства. Затова ние търсим най-добрите
идеи и предложения по отношение на селекцията на сектори и на иновативни идеи, като тази за
ваучерната схема например, обясни министър Делян Добрев.
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Дата: 29.11.2012
Източник: www.bnews.bg
Връзка: http://www.bnews.bg/article-64507
Брой думи: 130
Резюме:
През
следващия
програмен
период
парите
по
Оперативна
програма
"Конкуретоспособност" се надявам да бъдат поне толкова, колкото бяха и досега - 1,17
милиарда евро, каза Добрев.
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Заглавие: Бизнесът ще купува иновации с ваучер
Подзаглавие:
Автор: Даниела Стефанова
Текст:
През
следващия
програмен
период
парите
по
Оперативна
програма
"Конкуретоспособност" се надявам да бъдат поне толкова, колкото бяха и досега - 1,17
милиарда евро, каза Добрев.
България трябва да определи секторите с потенциал. Според икономическия министър, това са
информационни и комуникационни технологии, енергийна ефективност, износъ не на суровини,
а на качествени продукти с добавена стойност.
Ваучерната схема е част от общата схема по оперативната програма, която е около 50-60
процента от всички средства за иновации.
Това ще рече - около 400-500 млн. евро, които се предоставят на бизнеса.
"Давайки ваучерите на бизнеса, той сам ще реши кое е полезно за него и към кой развоен
център да се обърне, за да му направи иновацията", обясни Добрев. По думите му няма
ограничение и това може да бъде дори университет или център в чужбина.
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Дата: 29.11.2012
Източник: www.big.bg
Връзка: http://big.bg/modules/news03/article.php?storyid=50369
Брой думи: 100
Резюме: Около 15% от компаниите в страната – близо 57 000 фирми, са изготвили конкретни
проекти, по които трябва да кандидатстват до края на 2013 г.

Медиен мониторинг | 11/30/2012

Заглавие: 15% от фирмите с готови проекти за усвояване на еврофондове
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Около 15% от компаниите в страната – близо 57 000 фирми, са изготвили конкретни
проекти, по които трябва да кандидатстват до края на 2013 г. Освен това всяка трета фирма у
нас има намерение да кандидатства по ОП “Конкурентоспособност” през следващия
програмен период 2014-2020 г. Това обяви социологът Яна Спасова, позовавайки се на
резултатите от национално представително изследване. По думите й близо 127 000 български
предприятия проявяват интерес към евросредствата и ще се опитат да получат финансиране.
Близо 10% от бизнеса в страната е бил запознат пряко с европейските възможности и
изисквания по оперативната програма чрез различни информационни кампании, обяви
Спасова.
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Дата: 29.11.2012
Източник: www.finance5.bg
Връзка: http://www.finance5.bg/news/bulgarian/86511.html
Брой думи: 272
Резюме: България ще получи поне същия бюджет - 1,12 млрд. евро, за следващия програмен
период (2014-2020 г.) на Оперативна програма (ОП) „Конкурентоспособност”. Страната ни обаче
ще се опита да договори повече пари. Това съобщи днес министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев по време на международната конференция „Индустрия и
иновации”.
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Заглавие: Добрев: България прилича на страна от Третия свят
Подзаглавие:
Автор:
Текст: България ще получи поне същия бюджет - 1,12 млрд. евро, за следващия програмен
период (2014-2020 г.) на Оперативна програма (ОП) „Конкурентоспособност”. Страната ни
обаче ще се опита да договори повече пари. Това съобщи днес министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев по време на международната конференция „Индустрия и
иновации”.
В момента върви програмирането на новата ОП "Конкурентоспособност". По този повод
министър Добрев добави, че е необходимо да бъдат избрани няколко сфери, в които да бъде
концентрирана подкрепата на Европейския съюз. Един от „секторите, които с 1 евро ще
постигнат най-голям ефект за икономиката”, ще бъдат иновациите. Те ще са гръбнакът на
следващия програмен период на оперативната програма.
Според министър Добрев не е за подценяване енергийната ефективност на предприятията.
Една от причините за това е увеличаващата се цена на енергийните източници в световен
мащаб.
Ако се погледне търговският баланс на България, страната ни прилича на представител на
Третия свят. Т.е. – изнася суровини и земеделска продукция, а внася високотехнологични
продукти и машини. „Не можем да бъдем конкурентни с този облик на стоките, които изнасяме”,
подчерта министърът. Той добави, че за да се промени това състояние, трябва да бъдат
подкрепени компаниите, които създават от суровините продукти с висока добавена стойност.
Средства от оперативната програма ще бъдат отпускани и за търсенето на нови пазари за
фирми, занимаващи се с експорт, както и увеличаването на износа в държави извън
Европейския съюз.
Министърът припомни, че 72% от износа на България са насочени към Общността. Това
означава, че когато икономиката на еврозоната изпадне в рецесия, то и износът на България се
свива. По тази причина се налага да бъде направен диверсификация на страните, които внасят
стоки от България.
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Дата: 29.11.2012
Източник: www.mytech.bg
Връзка:
http://mytech.bg/novini/7687/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0
%BA%D0%B8+%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BF+%D1%81%D1%8A%D0%B7%D0%B4% D0%
B0%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0+
%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%BA%D0%B8%D0%BD%
D0%BE
Брой думи: 236
Резюме: Първата по рода си професионална социална мрежа за кино, телевизионни и гейм
проекти стартира у нас. Тя се нарича CineArt.me, а автори на проекта са аниматорът Николай
Михайлов и сценографката Лилиана Данчева.
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Заглавие: Български екип създава социална мрежа за кино
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Първата по рода си професионална социална мрежа за кино, телевизионни и гейм
проекти стартира у нас. Тя се нарича CineArt.me, а автори на проекта са аниматорът Николай
Михайлов и сценографката Лилиана Данчева. Сайтът, който в перспектива ще се развива като
международен проект, цели да улесни хората в инду стрията при намирането на работа,
интересни проекти и нови колеги. Феновете на артистите пък ще могат да следят много поблизко развитието им, както всички новини около най-новите им начинания.СineArt е еволюция
и продължение на портала за дизайнери CGArt.bg, стартирал през 2010 година. От тогава той
успя да събере на едно място над 2000 от най-добрите български дизайнери, архитекти и
художници използващи компютърна графика.
В партньорство с лидери от ИТ брашна и различни предприемачески организации редовно се
организират събития, курсове и състезания. Партньор на мрежата е и най-големият
предприемачески клуб в България - Start It Smart.
Естествено развитие на проекта цели да създаде нов, самостоятелен сайт, споделяйки базата
данни, разширяващ възможностите на платформата. Всеки актьор, модел или артист ще може
да качва информация и да облекчи работата си чрез специализирани мобилни приложения и
онлайн инструменти.
Първото мобилно приложение, CASTFOLIO ще подпомогне организацията на кастинги за
реклами, сериали и филми. То ще бъде създадено в тясно сътрудничество с екип от Camplight,
ръководен от Тодор Панайотов. Все още има свободни места за ранни инвестиции и участие на
партньори в проекта на CINEArt, който кандидаства и към фондовете за рисково финансиране и
програми по евро-програмата Jeremie.
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Дата: 29.11.2012
Източник: www.mytech.bg
Връзка: http://www.techno-mobile.eu/item/15698
Брой думи: 255
Резюме: Проектът CineArt.com има за цел да обедини професионалистите в сферата на
киното, телевизионното продуциране и видеоигрите
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Заглавие: Български екип създава социална мрежа за кино
Подзаглавие:
Автор: Kристина Желева
Текст: Проектът CineArt.com има за цел да обедини професионалистите в сферата на киното,
телевизионното продуциране и видеоигрите
Първата по рода си професионална социална мрежа за кино, телевизионни и гейм проекти
стартира у нас. Тя се нарича CineArt.me, а автори на проекта са аниматорът Николай Михайлов
и сценографката Лилиана Данчева. Сайтът, който в перспектива ще се развива като
международен проект, цели да улесни хората в индустрията при намирането на работа,
интересни проекти и нови колеги. Феновете на артистите пък ще могат да следят много поблизко развитието им, както всички новини около най-новите им начинания.
СineArt е еволюция и продължение на портала за дизайнери CGArt.bg, стартирал през 2010
година. От тогава той успя да събере на едно място над 2000 от най-добрите български
дизайнери, архитекти и художници използващ и компютърна графика. В партньорство с лидери
от ИТ брашна и различни предприемачески организации редовно се организират събития,
курсове и състезания. Партньор на мрежата е и най-големият предприемачески клуб в
България - Start It Smart.
Естествено развитие на проекта цели да създаде нов, самостоятелен сайт, споделяйки базата
данни, разширяващ възможностите на платформата. Всеки актьор, модел или артист ще може
да качва информация и да облекчи работата си чрез специализирани мобилни приложения и
онлайн инструменти.
Първото мобилно приложение, CASTFOLIO ще подпомогне организацията на кастинги за
реклами, сериали и филми. То ще бъде създадено в тясно сътрудничество с екип от Camplight,
ръководен от Тодор Панайотов. Все още има свободни места за ранни инвестиции и участие на
партньори в проекта на CINEArt, който кандидаства и към фондовете за рисково финансиране и
програми по евро-програмата Jeremie.
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Източник: www.economynews.bg
Връзка:
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Брой думи: 317

Заглавие: Възможности за бизнес с Чехия
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Представителите на 14 български компании участваха в търговска мисия до Прага,
Чехия, организирана от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните
предприятия (ИАНМСП). Промоционалната проява се провежда за българските предприятия от
секторите химия, строителство и резервни части за автомобилната промишленост.
В програмата бе включено посещение в Технологичен център Прага с цел запознаване с
възможностите за установяване на двустранни контакти на заинтересовани фирми, компании,
частни лица. В Завода за изгаряне на отпадъци Прага -Малешице пред българските мениджъри
бяха представени технологията и процесът на обработка и изгаряне, инсталации и контролни
зали на завода.
Представителите на българските предприятия присъстваха на подписването на Mеморандума
за сътрудничество между Изпълнителната агенция на насърчаване на малките и средните
предприятия (ИАНМСП) и Конфедерацията на индустрията на Чешката Република в
Посолството на Република България в Прага.
На 27 ноември 2012 г. г-н Иво Маринов, заместник-министър на икономиката енергетиката и
туризма на Република България, и г-н Милан Ховорка, заместник-министър на индустрията и
търговията на Чешката Република, откриха Чешко-български бизнес форум. В рамките на
форума участниците в търговската мисия проведоха двустранни срещи с представителите на
над 25 чешки фирми, с които обсъдиха възможности за постигане на търговски и
инвестиционни договорености, както и за реализиране на общи проекти.
В състава на търговската мисия са включени представителите на следните компании: Алтерон
АДСИЦ – Варна, Авторемонтни заводи АД – Първомай, ET ЕТ БЕЛЛА - Митко Георгиев –
Левски, Биотал България ООД - Варна, Бул Строй Инженеринг АД - София, Джоди Трейд ООД –
София, Хидрострой ООД - Перник, Живел-Агро ООД – Добрич, Лемна Екоинвест България АД Бургас, Нектон 2 ООД - Варна, Проект-Строй ЕООД - Шумен, Ромтех-3ЕС ООД - Враца,
Самоходов ЕООД – София, Водстрой ВТ АД – Велико Търново.
Търговската мисия се организира по Проект № BG161PO003–4.2.01-0001 „Насърчаване на
интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален
бенефициент. Финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП
„Развитие на конкурентос пособността на българската икономика” 2007 – 2013 г.
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Резюме: Представителите на 14 български компании участваха в търговска мисия до Прага,
Чехия, организирана от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните
предприятия (ИАНМСП). Промоционалната проява се провежда за българските предприятия от
секторите химия, строителство и резервни части за автомобилната промишленост.

56

Дата: 29.11.2012
Източник: www.pixelmedia.bg
Връзка: http://www.pixelmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=57198
Брой думи: 262
Резюме: Проектът CineArt.me е разработен от български екип и има за цел да обедини
професионалис тите в сферата на киното, телевизионното продуциране и видеоигрите
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Заглавие: Нова социална мрежа за киномани
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Проектът CineArt.me е разработен от български екип и има за цел да обедини
професионалис тите в сферата на киното, телевизионното продуциране и видеоигрите
Първата по рода си професионална социална мрежа за кино, телевизионни и гейм проекти
стартира у нас. Тя се нарича CineArt.me, а автори на проекта са аниматорът Николай Михайлов
и сценографката Лилиана Данчева.
Сайтът, който в перспектива ще се развива като международен проект, цели да улесни хората в
индустрията при намирането на работа, интересни проекти и нови колеги.
Феновете на артистите пък ще могат да следят много по-отблизо развитието им, както и всички
новини около най-новите им начинания.
СineArt е еволюция и продължение на портала за дизайнери CGArt.bg, стартирал през 2010
година. От тогава той успя да събере на едно място над 2000 от най-добрите български
дизайнери, архитекти и художници използващи компютърна графика. В партньорство с лидери
от ИТ брашна и различни предприемачески организации редовно се организират събития,
курсове и състезания. Партньор на мрежата е и най-големият предприемачески клуб в
България - Start It Smart.
Естествено развитие на проекта цели да създаде нов, самостоятелен сайт, споделяйки базата
данни, разширяващ възможностите на платформата.
Всеки актьор, модел или артист ще може да качва информация и да облекчи работата си чрез
специализирани мобилни приложения и онлайн инструменти.
Първото мобилно приложение, CASTFOLIO ще подпомогне организацията на кастинги за
реклами, сериали и филми. То ще бъде създадено в тясно сътрудничество с екип от Camplight,
ръководен от Тодор Панайотов.
Все още има свободни места за ранни инвестиции и участие на партньори в проекта на
CINEArt, който кандидатства и към фондовете за рисково финансиране и програми по
европрограмата Jeremie.
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Дата: 29.11.2012
Източник: www.manager.bg
Връзка: http://www.manager.bg/news/delyan-dobrev-balgariya-izglezhda-k ato-strana-ot-tretiya-s vyat
Брой думи: 190
Резюме: България изглежда като страна от третия свят, защото внасяме високотехнологични
продукти, а изнасяме само суровини.
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Заглавие: Делян Добрев: България изглежда като страна от третия свят
Подзаглавие:
Автор:
Текст: България изглежда като страна от третия свят, защото внасяме високотехнологични
продукти, а изнасяме само суровини. Това трябва да се промени ако искаме икономиката в
страната да се развива, заяви министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян
Добрев по време на Международната конференция „Индустрия и иновации 2012”.
По думите на министъра страната ни трябва да изнася крайни продукти с висока добавена
стойност и по Оперативна програма „Конкурентоспособност” през следващия програмен
период ще бъдат отделени достатъчно средства именно за предприятията, които изнасят
готови продукти, предаде „Фокус“. Той отбеляза, че вътрешният пазар у нас е ограничен и през
последните две години икономиката ни се развива благодарение на износа.
Добрев обясни, че 72% от износа на България е към Европейския съюз и когато Еврозоната
изпадне в рецесия се забавя и нашият износ. Според него страната ни трябва да погледне към
държавите и пазарите, в които през последните 10 години растежа на икономиката се
увеличава с 10%, като това са третите страни, които получават само 28% от българската
продукция. Ние ще подкрепим експортно ориентираните предприятия и ще се опитаме да им
помогнем те да намерят нови пазари и да развиват икономиката в България, заяви министър
Добрев.
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Дата: 29.11.2012
Източник: www.manager.bg
Връзка: http://www.manager.bg/news/izgrazhdat-tehnologichen-park-i-v-plovdiv
Брой думи: 330
Резюме: Освен в София може да бъде построен още един технологичен парк
и най-вероятно той ще бъде в Пловдив. Това заяви министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев.
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Заглавие: Изграждат технологичен парк и в Пловдив?
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Освен в София може да бъде построен още един технологичен парк и най-вероятно той
ще бъде в Пловдив. Това заяви министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян
Добрев. Той ще е насочен към агробизнеса, а в него биха могли да работят фермери и
производители на храни, посочи министърът.
Неотдавана държавата осигури терен за изграждането на бъдещия технологичен парк в София.
Правителството реши да се отчужди терен на Министерството на отбраната с обща площ от
около 300 дка, който се намира на бул. „Цариградско шосе”, 4-и километър. Същият този имот
ще бъде депозиран като непарична вноска в капитала на „София Тех Парк”.
Идеята за изграждането на технологичен парк дойде от президента Росен Плевнелиев. По
време на посещението си в САЩ през май той се срещна с представители на Google, Hewlett
Packard и Cisco, които изразиха готовност да окажат съдействие на България в разработването
на концепцията за технологичния парк.
Високотехнологичният парк в София би трябвало да заработи през 2015 г., а строителните
дейности се очаква да започнат в началото на следващата година Паркът ще се строи с
европейски пари. Общо 300 млн. лв. ще бъдат инвестирани от Оперативната програма
"Конкурентоспособност".
Първата
фаза
предвижда
строеж
на
офис
сграда
с
представителства на водещи компании в областта на високите технологии. Втората сграда ще
е музей на науката и технологиите. Музеят ще е интерактивен, ще е подходящ и за деца, за
които ще бъдат създадени специални образователни игри. Ще има и още една сграда, т.нар.
инкубатор – място за стартиращи компании, в което те ще имат на разположение различни
услуги за започване на бизнеса си. Идеята е в "София тех парк" да има много зелени площи.
Ще има и голямо кафене, така че всички работещи в парка да са на едно място. По подобен
начин е устроен изследователския център на НАСА. В него се работи над продукти, които
обикновените хора ще видят в реалния живот след 15 години. „София Тех Парк” ще трябва да
стартира и подпомага десетки компании в сферата на информационните технологии и
естествените науки.
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Дата: 29.11.2012
Източник: www.publics.bg
Връзка:
http://www.publics.bg/bg/news/9360/_%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD_%D0%94%D0
%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7_20142020_%D0%B3%D1%80%D1%8A%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0
%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F_%D0%B
1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81_%D1%89%D0%B5_%D0%B1%D1%8A%D0%B4%
D0%B0%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8% D0%B8%D1
%82%D0%B5.html
Брой думи: 263
Резюме: Страната ни е на пето място по енергийна неефективнос т в Европа
Днес министърът на икономиката енергетиката и туризма Делян Добрев заяви, че през
следващия програмен период 2014-2020 гръбнак на българския бизнес ще бъдат иновациите.
Той каза това по време на третото издание на Международната конференция "Индустрии и
иновации 2012".
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Заглавие: Делян Добрев: През 2014-2020 гръбнак на българския бизнес ще бъдат
иновациите
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Страната ни е на пето място по енергийна неефективнос т в Европа
Днес министърът на икономиката енергетиката и туризма Делян Добрев заяви, че през
следващия програмен период 2014-2020 гръбнак на българския бизнес ще бъдат иновациите.
Той каза това по време на третото издание на Международната конференция "Индустрии и
иновации 2012".
Той подчерта, че страната ни е на пето място по енергийна неефективност в Европа, затова ще
се търсят начини за финансиране на предприятията в мерките за намаляване на разходите за
енергия. Друг приоритет ще бъде Оперативна програма "Конкурентоспособност", която ще
подпомага производство и износ на продукти с висока добавена стойност.
Министър Добрев обясни, че част от общата сума за иновации ще бъде под формата на
ваучерна схема за фирмите. Когато фирмата вземе ваучера, тя ще отиде точно в това научно
звено, което ще може да направи нещо полезно за компанията. Така средствата за иновации
ще се насочат към науката, уточни министър Добрев.
Министър Добрев обясни, че част от общата сума за иновации ще бъде под формата на
ваучерна схема за фирмите. Когато фирмата вземе ваучера, тя ще отиде точно в това научно
звено, което ще може да направи нещо полезно за компанията. Така средствата за иновации
ще се насочат към науката, уточни министър Добрев.
Основното предизвикателство пред фирмите от ИТ сектора е подборът на все повече и подобре подготвени млади хора. Заедно с представители на бизнеса и МОН се обсъждат
възможностите за увеличаване на приема на студенти по компютърни специалности. През 2012
г. са връчени седем сертификата клас А и Б на български и чужди инвеститори, докато през
изминалата година броят им е едва 4.
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Дата: 29.11.2012
Източник: www.3e-news.net
Връзка:
http://www.3enews.net/show/29121_delyan%20dobrev%20inovaciite%20shte%20sa%20grybnakyt%20na%20sledv
ashtiya%20programen%20period_bg/
Брой думи: 324
Резюме: Иновациите ще са гръбнакът на следващия програмен период, надявам се да успеем
да получим повече средства за подкрепа на бизнеса. Това каза министър Делян Добрев по
време на откриването на Третото издание на Международна конференция "Индустрия и
иновации 2012", организирана от b2b Media.
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Заглавие: Делян Добрев: Иновациите ще са гръбнакът на следващия програмен период
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Иновациите ще са гръбнакът на следващия програмен период, надявам се да успеем да
получим повече средства за подкрепа на бизнеса. Това каза министър Делян Добрев по време
на откриването на Третото издание на Международна конференция "Индустрия и иновации
2012", организирана от b2b Media. Той допълни още, че енергийната ефективност на
предприятията също не е за подценяване, защото страната ни е на пето място в Европа по
енергийна неефективност. Третият приоритет през следващия програмен период за ОП
"Конкурентоспособност" ще бъде подкрепата на производство и износ на продукти с висока
добавена стойност.
Министър Добрев обясни, че част от общата сума за иновации ще бъде под формата на
ваучерна схема за фирмите. Когато фирмата вземе ваучера, тя ще отиде точно в това научно
звено, което ще може да направи нещо полезно за компанията. Така средствата за иновации
ще се насочат към науката, уточни министър Добрев.
Развитието на индустрията и иновациите е от съществено значение за икономиката през
следващите години, затова правителството прави всичко възможно да привлича повече
средства в тях.
В годините преди кризата нашата икономика растеше благодарение на инвестиции във
финансовия сектор, строителството и туризма, докато след 2009 г. икономиката ни придобива
нов облик, обяви още министърът и посочи, че през последните години инвестициите в
индустрията се запазват и са около 2 милиарда евро на година.
С промените в Закона за насърчаване на инвестициите се осигурява конкурентно предимство
на секторите с висока добавена стойност. Министър Добрев уточни, че след влизане в сила на
промените, в рамките на две години фирмите ще могат да полу чат обратно от държавата 17.4
на сто от разходите си за човешки ресурси.
Основното предизвикателство пред фирмите от ИТ сектора е подборът на все повече и подобре подготвени млади хора. Заедно с представители на бизнеса и МОН се обсъждат
възможностите за увеличаване на приема на студенти по компютърни специалности. През 2012
г. са връчени седем сертификата клас А и Б на български и чужди инвеститори, докато през
изминалата година броят им е едва 4.
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Дата: 29.11.2012
Източник: www.inews.bg
Връзка:
http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%9F%D1%80%D0%B8
%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2_l. a_c.382_i.241575.html
Брой думи: 273
Резюме: Изнасяме основно суровини и земеделска продукция, досущ като изостаналите
държави
Ако се погледне търговският баланс на България, страната ни прилича на представител на
Третия свят. Изнасяме основно суровини и земеделска продукция, а внасяме
високотехнологични продукти и машини. Това констатира икономическият министър Делян
Добрев по време на международната конференция "Индустрия и иновации”, съобщи Econ.bg.
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Заглавие: Приличаме на страна от Третия свят, констатира Добрев
Подзаглавие:
Автор: Петър Чернев
Текст: Изнасяме основно суровини и земеделска продукция, досущ като изостаналите държави
Ако се погледне търговският баланс на България, страната ни прилича на представител на
Третия свят. Изнасяме основно суровини и земеделска продукция, а внасяме
високотехнологични продукти и машини. Това констатира икономическият министър Делян
Добрев по време на международната конференция "Индустрия и иновации”, съобщи Econ.bg.
"Не можем да бъдем конкурентни с този облик на стоките, които изнасяме”, подчерта
министърът. Той добави, че за да се промени това състояние, трябва да бъдат подкрепени
компаниите, които създават от суровините продукти с висока добавена стойност.
Междувременно Добрев посочи, че България ще получи поне същия бюджет - 1,12 млрд. евро,
за
следващия
програмен
период
(2014-2020г.)
на
Оперативна
програма
(ОП)
"Конкурентоспос обност”. Страната ни обаче ще се опита да договори повече пари.
В момента върви програмирането на новата ОП "Конкурентоспособност". Необходимо е да
бъдат избрани няколко сфери, в които да бъде концентрирана подкрепата на ЕС. Един от
"секторите, които с 1 евро ще постигнат най-голям ефект за икономиката”, ще бъдат
иновациите. Те ще са гръбнакът на следващия програмен период на оперативната програма.
Според Добрев не е за подценяване енергийната ефективност на предприятията. Една от
причините за това е увеличаващата се цена на енергийните източници в световен мащаб.
Средства от оперативната програма ще бъдат отпускани и за търсенето на нови пазари за
фирми, занимаващи се с експорт, както и увеличаването на износа в държави извън
Европейския съюз.
Министърът припомни, че 72% от износа на България са насочени към Общността. Това
означава, че когато икономиката на еврозоната изпадне в рецесия, то и износът на България се
свива. По тази причина се налага да бъде направен диверсификация на страните, които внасят
стоки от България.
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Дата: 29.11.2012
Източник: www.livenews.bg
Връзка: http://www.livenews.bg/GE RB-razdava-vauc heri-na-biz nesa-40840
Брой думи: 186
Резюме: Търсят нови чуждестранни пазари на родната продукция, обяви Делян Добрев
Ваучерна схема за иновации готви за бизнеса и науката у нас ГЕРБ. Правителството ще
осигури европейски пари, с които родните предприемачи да кандидатстват за определен вид
иновация, която им е необходима, предаде репортер на LiveBiz.
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Заглавие: ГЕРБ раздава ваучери на бизнеса
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Търсят нови чуждестранни пазари на родната продукция, обяви Делян Добрев
Ваучерна схема за иновации готви за бизнеса и науката у нас ГЕРБ. Правителството ще
осигури европейски пари, с които родните предприемачи да кандидатстват за определен вид
иновация, която им е необходима, предаде репортер на LiveBiz.
Ваучерите ще могат да се използват и извън страната. Идеята е да се стимулира бизнесът и
научните капацитети, за да сме по-конкурентоспособни с европейските партньори.
По отношение на парите за ОП „Конкурентоспособност“ икономическият министър изрази
надежда, че ще бъдат за следващия програмен период повече от 1.7 млрд. лв.
„България в момента изнася основно суровини, но така не сме конкурентоспосбни“, смята
Делян Добрев, като даде пример, че развитите държави изнасят основно суровини с висока
стойност. По думите страната ни също трябва да тръгне по този път.
„Ще толерираме предприятия с такива производства“, обяви Делян Добрев. Той посочи, че на
този етап експортната политика на страната ни е насочена 80% към страните от Европейския
съюз (ЕС).
„ЕС влезна в рецесия и това оказа неблагоприятно влияние върху страната“, призна
икономическият министър, като посочи, че „затова ще се подкрепят и подпомагат
предприятията да търсят нови пазари“.
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Дата: 29.11.2012
Източник: www.dartsnews.bg
Връзка: http://www.dartsnews.bg/News/35994
Брой думи: 219
Резюме: Фирми ще кандидатстват електронно за средства
Основна част от средствата от Оперативна програма „Конкурентоспособност" ще бъдат
насочени към сектора на иновациите. Други приоритетни с фери при усвояването на европари
ще бъдат енергийната ефективност и производството на стоки и услуги с висока добавена
стойност. Това каза икономическият министър Делян Добрев, който откри на форума "Третото
издание на Международна конференция „Индустрия и иновации 2012”.
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Заглавие: Бизнесът ще търси нови пазари с европари
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Фирми ще кандидатстват електронно за средства
Основна част от средствата от Оперативна програма „Конкурентоспособност" ще бъдат
насочени към сектора на иновациите. Други приоритетни сфери при усвояването на европари
ще бъдат енергийната ефективност и производството на стоки и услуги с висока добавена
стойност. Това каза икономическият министър Делян Добрев, който откри на форума "Третото
издание на Международна конференция „Индустрия и иновации 2012”.
Основната част от износа на България е суровини, но ако искаме икономиката в страната да се
развива, това трябва да се промени. България изглежда като страна от третия свят, защото
внасяме високотехнологични машини, а изнасяме само суровини, заяви още енергийният
министър. Той отбеляза, че вътрешният пазар у нас е ограничен и през последните две години
икономиката ни се развива благодарение на износа.
72% от износа на България е към Европейския съюз и когато Еврозоната изпадне в рецесия, се
забавя и нашият износ, обясни Добрев. Според него страната ни трябва да погледне към
държавите и пазарите, в които през последните 10 години растежа на икономиката се
увеличава с 10 на сто.
Средства от оперативната програма ще бъдат отпускани и за търсенето на нови пазари за
фирми, занимаващи се с експорт, както и увеличаването на износа в държави извън
Европейския съюз.
Министърът добави, че ще стартира пилотен проект, с който предприятията ще могат да
кандидатстват електронно за финансиране по оперативната програма.
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Дата: 29.11.2012
Източник: www.banker.bg
Връзка: http://www.banker.bg/?Channel=3&Category=77&A rticle=471156
Брой думи: 129
Резюме: Инвестициите в иновации и индустрия са устойчиви инвестиции, които гарантират
икономическо развитие и висок ръст на икономиката, който ни е необходим. Това заяви
министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев по време на международен
форум, посветен на индустрията и иновациите.
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Заглавие: Делян Добрев: Инвестициите в иновации са устойчиви инвестиции
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Инвестициите в иновации и индустрия са устойчиви инвестиции, които гарантират
икономическо развитие и висок ръст на икономиката, който ни е необходим. Това заяви
министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев по време на международен
форум, посветен на индустрията и иновациите.
Основното предизвикателство пред сектора "Високи технологии" е повече и добре подготвени
млади хора, каза министърът. Той съобщи, че се търсят възможности с Министерството на
образованието, младежта и науката да се стимулират младите хора да получат такова
образование.
Очакванията са за следващия програмен период бюджетът на ОП "Конкурентоспособност" да
е най-малко толкова, колкото е и сега. "Мисля, че ще успеем да защитим и по-висока сума",
допълни Добрев. Сред предварително определените сфери за подкрепа по програмата
министърът открои иновациите, като отбеляза, че се очаква за тази област да има най-голяма
сума.
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Дата: 29.11.2012
Източник: www.b2bnews.bg
Връзка:
http://b2bnews.bg/index.php/nasochvat-kum-inovacii-osnovna-chast-ot-resursa-po-opkonkurentosposobnost-2014-2020-710701. html
Брой думи: 121
Резюме: В следващия програмен период основна част от средствата от Оперативна програма
„Конкурентоспособност" ще бъдат насочени към сектора на иновациите. Това каза
икономическият министър Делян Добрев.
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Заглавие: Насочват към иновации основна част от ресурса по ОП Конкурентоспособност
2014-2020
Подзаглавие:
Автор:
Текст: В следващия програмен период основна част от средствата от Оперативна програма
„Конкурентоспособност" ще бъдат насочени към сектора на иновациите. Това каза
икономическият министър Делян Добрев.
Други приоритетни сфери при усвояването на евросредствата ще бъдат енергийната
ефективност и производството на стоки и услуги с висока добавена стойност. В момента
търговският баланс на България е като на държава от третия свят - така Добрев мотивира
плановете да се стимулира производството с висока добавена стойност.
Средства от оперативната програма ще бъдат отпускани и за търсенето на нови пазари за
фирми, занимаващи се с експорт, както и увеличаването на износа в държави извън
Европейския съюз.
Министърът добави, че ще стартира пилотен проект, с който предприятията ще могат да
кандидатстват електронно за финансиране по оперативната програма.
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Дата: 29.11.2012
Източник: www.b2bnews.bg
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Резюме: Събитията на ОП"Конкурентоспособност" и ОПАК са на 30 ноември в София и
Пловдив
Заглавие: Отчитат напредъка по две оперативни програми
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Напредъкът, резултатите и добрите практики ще представят утре Управляващите органи
на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика" 2007-2013 г и на Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК),
съобщават от ведомствата.
Единадесетото заседание на Комитета за наблюдение на ОП "Конкурентоспособност" ще се
състои в Пловдив и ще бъде открито от министър Делян Добрев.
В дневния ред на заседанието са включени представяне
и обсъждане на напредъка в
изпълнението на програмата през 2012 г., на Индикативната годишна работна програма за 2013
г., на критерии за избор на операции по процедури за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ: „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в
България”, „Внедряване на иновации в предприятията”, „Изграждане на междусистемна газова
връзка България – Сърбия“ и „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”, както и на
проектна идея за създаване на „Food Innovation Tech Park“ – Пловдив.
Управляващият орган на оперативната програма ще представи предложение за увеличаване
бюджета на процедура BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия
чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги” и предложение за
включване на нов бенефициент по приоритетна ос 4 - Агенция за устойчиво енергийно
развитие.
Ще бъде обсъдено изпълнението на Годишния комуникационен план за 2012 г. и ще бъде
представен Годишен комуникационен план за 2013 г., както и информация за резултатите,
заключенията и препоръките от извършени одити по оперативната програма
София ще бъде домакин на Годишното информационно събитие по Оперативна програма
“Административен капацитет” (ОПАК). Откриването е от вицепремиерът и министър на
финансите Симеон Дянков. Бенефициенти по ОПАК от държавната администрация и от
съдебната система, посланици и медии ще вземат участие във форума, на който ще бъдат
представени напредъкът, реални резултати от успешно реализирани проекти по програмата,
както и възможностите за финансиране през 2013 г.
Гостите на събитието ще могат да видят пет кратки документални филма за добри практики по
ОПАК – на Висшия съдебен съвет, Комисията за регулиране на съобщенията, Агенцията за
устойчиво енергийно развитие, Административен съд Видин и община Свиленград. Резултатите
от дейностите по тези проекти са насочени предимно към въвеждането на нови електронни
услуги за гражданите и бизнеса и подобряване на взаимодействието между институциите.
Предвидени са отличия както за бенефициентите с успешни проекти, така и за добро
сътрудничество с екипа на ОПАК по ключови проекти.
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Дата: 29.11.2012
Източник: www.monitor.bg
Връзка: http://www.monitor.bg/article?id=364171
Брой думи: 100
Резюме: Около 15% от компаниите в страната – близо 57 000 фирми, са изготвили конкретни
проекти, по които трябва да кандидатстват до края на 2013 г. Освен това всяка трета фирма у
нас има намерение да кандидатства по ОП “Конкурентоспособност” през следващия програмен
период 2014-2020 г.
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Заглавие: 15% от фирмите с готови проекти за усвояване на еврофондове
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Около 15% от компаниите в страната – близо 57 000 фирми, са изготвили конкретни
проекти, по които трябва да кандидатстват до края на 2013 г. Освен това всяка трета фирма у
нас има намерение да кандидатства по ОП “Конкурентоспособност” през следващия
програмен период 2014-2020 г. Това обяви социологът Яна Спасова, позовавайки се на
резултатите от национално представително изследване. По думите й близо 127 000 български
предприятия проявяват интерес към евросредствата и ще се опитат да получат финансиране.
Близо 10% от бизнеса в страната е бил запознат пряко с европейските възможности и
изисквания по оперативната програма чрез различни информационни кампании, обяви
Спасова.
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Дата: 29.11.2012
Източник: www.monitor.bg
Връзка: http://www.monitor.bg/article?id=364164
Брой думи: 351

Заглавие: ЕК дава ваучери вместо пари за иновации
Подзаглавие:
Автор: КАМЕН ПАРУШЕВ
Текст: Договаряме 108% по програма “Конкурентоспособност”.
Родни фирми ще могат да кандидатстват за ваучери, с които да поръчват конкретни иновации
на академичните институти в България и Европа. Процедурата ще залегне в Оперативна
програма “Конкурентоспособност”, но за новия програмен период от 2014 г. до 2020 г., като
целта е да се повиши ефективността на бизнеса, заяви икономическият министър Делян
Добрев.
„Иновациите са задължителна част от оперативните програми във всички държави. На всяка
компания ще бъдат дадени ваучери за определени суми. Фирмите сами ще кажат от какво имат
нужда, няма да се наливат средства в продукти, които след това не влизат в употреба и нямат
възвръщаемост на инвестицията”, поясни министърът. Това ще насочи средствата там, където
са най-необходими, допълни още Добрев.
Плановете на икономическото министерство са през следващия програмен период да се
създаде определена специализация и насоченост към конкретни сфери, където можем да
постигнем най-голям ефект. Според министър Добрев за периода 2014-2020 г. страната трябва
да получи по-голям бюджет за модернизация на бизнеса от настоящите 1,17 млрд. евро.
Оптимистичната прогноза се базира на добрите резултати, които са постигнати по ОП
“Конкурентоспособност” през настоящия програмен период.
“Очакваме над 85% контрактуване на средствата до края на годината. В началото на декември
ще сключим още между 70-80 договора. До октомври 2013 г. трябва да сме договорили 100% от
средствата”, заяви Добрев. Намеренията на икономическото ведомство са до края на 2013 г. да
бъдат контрактувани между 105 и 108% от бюджета по програмата. Предоговарянето се
прави, в случай че някоя компания се откаже, това да не доведе до загуба на средства и
непълно усвояване, обясни министърът.
По думите му иновациите, енергийната ефективност и ръстът на износа извън ЕС трябва да са
приоритетни през следващите години. Европа, и по-специално еврозоната, са основен
търговски партньор на България, но членките на валутния съюз отново са в рецесия, което
влияе отрицателно на родния износ.
Това налага преориентиране на експортния сектор към трети страни, като Китай, Индия и други
развиващи се пазари, които растат с много по-високи темпове от европейските икономики,
коментира Добрев. “Трябва да помогнем на българските фирми да открият тези пазари и да
достигнат до тях през следващия програмен период”, смята министърът.
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Резюме: Договаряме 108% по програма “Конкурентоспособнос т”
Родни фирми ще могат да кандидатстват за ваучери, с които да поръчват конкретни иновации
на академичните институти в България и Европа. Процедурата ще залегне в Оперативна
програма “Конкурентоспособност”, но за новия програмен период от 2014 г. до 2020 г., като
целта е да се повиши ефективността на бизнеса, заяви икономическият министър Делян
Добрев.
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Заглавие: Делян Добрев: България изглежда като страна от третия свят
Подзаглавие:
Автор: Калина Георгиева
Текст: Вътрешният пазар у нас е ограничен
България изнася основно суровини, а ако искаме икономиката в страната да се развива, това
трябва да се промени. Това заяви министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян
Добрев. Той откри Третото издание на Международна конференция „Индустрия и иновации
2012”.
По думите му – страната ни трябва да изнася крайни продукти с висока добавена стойност и по
Оперативна програма „Конкурентоспособност” през следващия програмен период ще бъдат
отделени достатъчно средства именно за предприятията, които изнасят готови продукти.
България изглежда като страна от третия свят, защ ото внасяме високотехнологични машини, а
изнасяме само суровини, заяви енергийният министър. Той отбеляза, че вътрешният пазар у
нас е ограничен и през последните две години икономиката ни се развива благодарение на
износа.
72% от износа на България е към Европейския съюз и когато Еврозоната изпадне в рецесия се
забавя и нашият износ, добави Добрев. Според него страната ни трябва да погледне към
държавите и пазарите, в които през последните 10 години растежа на икономиката се
увеличава с 10%, като това са третите страни, които получават само 28% от българската
продукция. Ние ще подкрепим експортно ориентираните предприятия и ще се опитаме да им
помогнем те да намерят нови пазари и да развиват икономиката в България, заяви министър
Добрев.
По неговите думи – отделените европейски средства за следващия програмен период по ОП
„Конкурентоспособност” няма да са по-малко от сегашните – 1,17 млрд. евро, но МИЕТ ще
представи добре подготвени мотивирани проекти и се надява да бъдат усвоени още пари.
Колкото по-добре си свършим нашата работа, колкото по-добри идеи представим, толкова поголеми са шансовете да защитим повече европейски средства. Затова ние търсим най-добрите
идеи и предложения по отношение на селекцията на сектори и на иновативни идеи, като тази за
ваучерната схема например, обясни министър Делян Добрев.
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Резюме: Вътрешният пазар у нас е ограничен
България изнася основно суровини, а ако искаме икономиката в страната да се развива, това
трябва да се промени. Това заяви министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян
Добрев. Той откри Третото издание на Международна конференция „Индустрия и иновации
2012”.
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Резюме: Иновациите ще са гръбнакът на следващия програмен период, надявам се да успеем
да получим повече средства за подкрепа на бизнеса. Това каза министър Делян Добрев по
време на откриването на Третото издание на Международна конференция “Индустрия и
иновации 2012, организирана от b2b Media.
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Заглавие: Делян Добрев: Иновациите ще са гръбнакът на следващия програмен период
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Иновациите ще са гръбнакът на следващия програмен период, надявам се да успеем да
получим повече средства за подкрепа на бизнеса. Това каза министър Делян Добрев по време
на откриването на Третото издание на Международна конференция “Индустрия и иновации
2012, организирана от b2b Media. Той допълни още, че енергийната ефективност на
предприятията също не е за подценяване, защото страната ни е на пето място в Европа по
енергийна неефективност. Третият приоритет през следващия програмен период за ОП
„Конкурентоспособност“ ще бъде подкрепата на производство и износ на продукти с висока
добавена стойност. Министър Добрев обясни, че част от общата сума за иновации ще бъде под
формата на ваучерна схема за фирмите. Когато фирмата вземе ваучера, тя ще отиде точно в
това научно звено, което ще може да направи нещо полезно за компанията.
Така средствата за иновации ще се насочат към науката, уточни министър Добрев. Развитието
на индустрията и иновациите е от съществено значение за икономиката през следващите
години, затова правителството прави всичко възможно да привлича повече средства в тях. В
годините преди кризата нашата икономика растеше благодарение на инвестиции във
финансовия сектор, строителството и туризма, докато след 2009 г. икономиката ни придобива
нов облик, обяви още министърът и посочи, че през последните години инвестициите в
индустрията се запазват и са около 2 милиарда евро на година. С промените в Закона за
насърчаване на инвестициите се осигурява конкурентно предимство на секторите с висока
добавена стойност. Министър Добрев уточни, че след влизане в сила на промените, в рамките
на две години фирмите ще могат да получат обратно от държавата 17.4 на сто от разходите си
за човешки ресурси. Основното предизвикателство пред фирмите от ИТ сектора е подборът на
все повече и по-добре подготвени млади хора. Заедно с представители на бизнеса и МОН се
обсъждат възможностите за увеличаване на приема на студенти по компютърни специалности.
През 2012 г. са връчени седем сертификата клас А и Б на български и чужди инвеститори,
докато през изминалата година броят им е едва 4.
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Резюме: Максималният размер на помощта, която може да получи всяка от кандидатстващите
с проект фирма е 2 млн. лв
Досега по програмата "Енергийна ефективност и зелена икономика" са постъпили 13 проекта.
Това съобщи Велина Попова, главен експерт от Главна дирекция "Европейски фондове и
конкурентоспособност" на семинар във Велинград. Набирането на проекти е започнало на 28
юни т.г. и ще завърши на 31 октомври 2013 г. Максималният размер на помощта, която може да
получи всяка от кандидатстващите с проект фирма е 2 млн. лв.
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Заглавие: Подадени са 13 проекта по програма "Енергийна ефективност и зелена
икономика"
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Максималният размер на помощта, която може да получи всяка от кандидатстващите с
проект фирма е 2 млн. лв
Досега по програмата "Енергийна ефективност и зелена икономика" са постъпили 13 проекта.
Това съобщи Велина Попова, главен експерт от Главна д ирекция "Европейски фондове и
конкурентоспособност" на семинар във Велинград. Набирането на проекти е започнало на 28
юни т.г. и ще завърши на 31 октомври 2013 г. Максималният размер на помощта, която може да
получи всяка от кандидатстващите с проект фирма е 2 млн. лв. "Проектът трябва да бъде
изпълнен и чак след проверка на постигнатите заложени параметри за спестяване или
намаляване на енергийната интензивност, се изплаща помощта", добави тя, цитирана от
economymagazine.bg.
Според министърът на икономиката Делян Добрев, независимо от малкото проекти, все още
няма паника. "При досегашната схема първо се попълваше апликационен формуляр и с него се
кандидатстваше. Едва след като се сключи договор, се търси финансиране, провеждат се
процедури за избор на подизпълнители и се провежда енергийният одит. Тук е обратното първо се прави енергиен одит, избират се изпълнителите и подизпълнителите по проекта,
осигурява се финансирането и когато си готов да закупиш оборудването и стартираш мерките,
тогава кандидатстваш", каза той.
Той обясни, че в страната има 353 лицензирани фирми за енергийна ефективност на сгради и
още 51 лицензирани фирми за промишлени инсталации. Тези фирми подготвят енергийния
одит и мерките, които трябва да се изпълнят. Една от тези фирми е казала, че вече имат
извършени 70 енергийни одита, с цел кандидатстване по тази програма.
Малките и средни предприятия ще могат да кандидатстват за 150 млн. евро безвъзмездно
финансиране по ОП "Конкурентоспособност". Други 150 млн. Евро фирмите ще могат да
използват по кредитна линия на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР),
чрез български банки партньори, припомни Попова.
ЕБВР е избрала 6 търговски банки, които да разпределят кредитната линия под формата на
нисколихвени кредити. Това са Алианц Банк, ДСК, MKB Unionbank, ProCreditBank, Raiffeieisen
BANK, UniCreditBulbank.
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Заглавие: Отчитат напредъка по две оперативни програми
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Събитията на ОП"Конкурентоспособност" и ОПАК са на 30 ноември в София и
Пловдив
Напредъкът, резултатите и добрите практики ще представят утре Управляващите органи на
Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
2007-2013 г и на Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК), съобщават от
ведомствата.
Единадесетото заседание на Комитета за наблюдение на ОП"Конкурентоспособност" ще се
състои в Пловдив и ще бъде открито от министър Делян Добрев.
В дневния ред на заседанието са включени представяне и обсъждане на напредъка в
изпълнението на програмата през 2012 г., на Индикативната годишна работна програма за
2013 г., на критерии за избор на операции по процедури за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ: „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в
България”, „Внедряване на иновации в предприятията”, „Изграждане на междусистемна газова
връзка България – Сърбия“ и „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”, както и на
проектна идея за създаване на „Food Innovation Tech Park“ – Пловдив.
Управляващият орган на оперативната програма ще представи предложение за увеличаване
бюджета на процедура BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия
чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги” и предложение за
включване на нов бенефициент по приоритетна ос 4 - Агенция за устойчиво енергийно
развитие.
Ще бъде обсъдено изпълнението на Годишния комуникационен план за 2012 г. и ще бъде
представен Годишен комуникационен план за 2013 г., както и информация за резултатите,
заключенията и препоръките от извършени одити по оперативната програма.
София ще бъде домакин на Годишното информационно събитие по Оперативна програма
“Административен капацитет” (ОПАК). Откриването е от вицепремиерът и министър на
финансите Симеон Дянков. Бенефициенти по ОПАК от държавната администрация и от
съдебната система, посланици и медии ще вземат участие във форума, на който ще бъдат
представени напредъкът, реални резултати от успешно реализирани проекти по програмата,
както и възможностите за финансиране през 2013 г.
Гостите на събитието ще могат да видят пет кратки документални филма за добри практики по
ОПАК – на Висшия съдебен съвет, Комисията за регулиране на съобщенията, Агенцията за
устойчиво енергийно развитие, Административен съд Видин и община Свиленград. Резултатите
от дейностите по тези проекти са насочени предимно към въвеждането на нови електронни
услуги за гражданите и бизнеса и подобряване на взаимодействието между институциите.
Предвидени са отличия както за бенефициентите с успешни проекти, така и за добро
сътрудничество с екипа на ОПАК по ключови проекти.
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Резюме: Събитията на ОП"Конкурентоспособност" и ОПАК са на 30 ноември в София и
Пловдив
Напредъкът, резултатите и добрите практики ще представят утре Управляващите органи на
Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 20072013 г и на Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК), съобщават от
ведомствата.
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Резюме:
Добрев
очаква
минимум
1.17
млрд.
евро
по
оперативна
програма
“Конкурентоспособнос т”.
Инвестициите в иновации на бизнеса щ е се финансират с ваучерната схема по оперативна
програма “Конкурентоспособност” през следващия програмен период 2014 – 2020, съобщи
министърът на икономиката Делян Добрев по време на форум “Индустрия и иновации”.
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Заглавие: Иновациите за бизнеса ще се плащат с ваучери
Подзаглавие:
Автор:
Текст:
Добрев
очаква
минимум
1.17
млрд.
евро
по
оперативна
програма
“Конкурентоспособност”.
Инвестициите в иновации на бизнеса ще се финансират с ваучерната схема по оперативна
програма “Конкурентоспособност” през следващия програмен период 2014 – 2020, съобщи
министърът на икономиката Делян Добрев по време на форум “Индустрия и иновации”.
Средствата по оперативната програма за следващия програмен период със сигурност няма
да бъдат по-малки от сегашните 1.17 млрд. евро, като се надяваме дори да са повече, увери
министърът.
Добрев уточни, че от цялата сума за иновации, например 400 - 500 млн. евро ще се раздават
под формата на ваучери, но отказа да даде повече подробности.
„Идеята е фирмите, решили да инвестират в иновация, да получат ваучер за определена сума.
С него отиват в научен център или университет, където си поръчват разработката. Програма
“Конкурентоспособност” я плаща“, обясни още министърът. Според него по този начин ще се
гарантира, че ще се правят иновации в полза на бизнеса, които ще помогнат за неговата
конкурентоспособност.
Парите по програмата ще бъдат разпределени в няколко сектора. Финансиране ще има и за
проекти за енергийната ефективност, посочи Добрев. „Причината е, че в момента
производството е енергоемко и тези разходи трябва да се свалят за да сме
конкурентоспособни“, поясни министърът.
Преди дни стана ясно, че в момента бизнеса не проявява голям интерес към енергийната
ефективност, след като едва двайсетина фирми бяха подали документи по сега отворената за
300 млн. евро по “Конкурентоспособност”. Максималната стойност за финансиране на един
проект е 2 млн. лева.
Чрез програмата ще бъдат финансирани и експортно-ориентираните сектори, които
произвеждат продукти с висока добавена стойност. „В момента България прилича на страна от
третия свят – изнасяме суровини и земеделска продукция , а внасяме готови продукти. Целта е
това да се промени“.
В началото на следващата година пилотно ще стартира и схема за иновации по програма
“Конкурентоспособност” с възможност за електронно кандидатстване, съобщи още Делян
Добрев.
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