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Месечен електронен бюлетин на Enterprise Europe Network
към Бизнес Информационен и Консултантски Център - Сандански

GO GREEN TO ENVIRONMENT 2014 – G2E2014
Дати: 7 Март 2014, от 10:30 до 18:00 часа
Място: ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР, СОФИЯ
Българска стопанска камара – Съюз на българския бизнес (БСК) (www.ierc.bia-bg.com), в
сътрудничество с „Виа Експо” (www.viaexpo.com) и най-голямата консултантска мрежа в подкрепа
на предприятията Enterprise Europe Network, има удоволствието да покани фирми и организации на
двустранни бизнес срещи за търговско коопериране и технологичен трансфер в областта на
околната среда, управление на отпадъци и рециклиране, вода и пречистване на водата, енергийна
ефективност и възобновяеми енергийни източници на 7 Март 2014г, петък, от 10:30 – 18.00ч в Интер
Експо Център, София, (www.b2match.eu/g2e2014/pages/home).
Фирми и организации могат да създадат ефективни бизнес контакти с местни и чуждестранни потенциални партньори за
съвместен бизнес, трансфер на технологии, търсене и предлагане на иновативни продукти и услуги, необходими за
подобряване на екологичните показатели и ресурси на предприятията.

>>> виж стр. 2

ФИРМЕНИ ОФЕРТИ
ЗА БИЗНЕС СЪТРУДНИЧЕСТВО

Бизнес срещи във Валенсия, Испания
FERIA VALENCIA и ARVET-GIES организират това събитие, което ще се проведе в
рамките на FIMMA-MADERALIA (Валенсия, 11-14 Февруари 2014).
FIMMA 2014 - Машини и инструменти за сектора дървообработване
MADERALIA 2014 - Международен панаир на доставчици в секторите
дървообработване и мебели.
Участниците трябва да се регистрират директно на следния линк:
http://www.b2match.eu/fimma-maderalia2014

>>> Виж
специалното
приложение

Участието е безплатно!
За повече информация: http://www.b2match.eu/fimmamaderalia2014/pages/leaflet_EN

БИКЦ-Сандански

АКЦЕНТИ ОТ МЕСЕЦА
GO GREEN TO ENVIRONMENT 2014 – G2E2014
...от стр.1

Срещите ще се проведат в рамките на следните специализирани конференции и изложения в периода 5
- 7 Март 2014:
- Международен конгрес и изложба на ЕЕ И ВЕИ. Повече информация за събитието:
http://www.eeandres.viaexpo.com/bg;
- Международна конференция и изложба за управление на отпадъци и рециклиране "SAVE the Planet!".
За повече информация: http://via-expo.com/bg/pages/waste-management-recycling-exhibition;
- Solar – специализирана изложба за соларни PV и термални системи. Научете повече на: http://via-expo.com/bg/pages/seesolar
За регистрация, моля следвайте инструкциите:
Кликвате на уебсайта на събитието : www.b2match.eu/imm2014 и избирате „Register”;
В полетата „Organization” и “Participant” – попълвате контактни детайли и данни за фирмата/организацията и лицето, което
ще участва в срещите;
В полето „Participation” избирате в коя от двете B2B сесии желаете да вземете участие, ако и в двете, кликвате и в двете
квадратчета;
В „Organization details” попълвате описание на фирмата, сфера на дейност и необходимите според Вас детайли за фирмата,
които бихте желали да бъдат известни на останалите участници;
В „Finalize your registration” моля изберете Вашият местен EEN партньор, които ще Ви оказва асистенция по време на
събитието. Например, ако това е Българска стопанска камара, избирате от падащото меню „BG – Bulgarian Industrial
Association”, както е названието ни на английски;
Избирате подходяща за Вас парола и кликвате„Register”;
След регистрация ще бъдете препратени директно към създаване на Ваш корпоративен профил с описание на продуктите
и услугите, които предлагате, и вида партньорство, което предлагате;
Всеки участник ще получи е-мейл с потвърждение на регистрацията.
Участието в срещите е безплатно. Участници, които имат изготвен график със срещи, но не присъстват на срещите, ще
заплатят такса от 200 лв. при следващо участие на двустранни бизнес срещи.
Срещите се организират в рамките на Enterprise Europe Network, най-голямата информационна мрежа в подкрепа на малкия
и среден бизнес, финансирана от Европейската комисия. Всички дейности в мрежата са насочени към подпомагане на
реализацията на иновации и повишаване на конкурентоспособността. Услугите, предлагани от 600 партньорски
организации в над 50 европейски и неевропейски държави, включват търсене на партньори за търговско сътрудничество,
научни изследвания, технологични трансфери, консултации по европейски регламенти, текущи програми и възможности за
финансиране.
За информация и РЕГИСТРАЦИЯ моля посетете интернет страницата на събитието:
www.b2match.eu/g2e2014/pages/home
КРАЕН СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ – 16.02.2014

Мисия за растеж във Валония
Мисия за растеж, водена от заместник-председател Антонио Таяни, ще бъде организирана във
Валония, Белгия, на 18 и 19 февруари, 2014.
Региона има изключителна инфраструктура по отношение на транспортните връзки,
включително европейските пътни и железопътни мрежи. Париж, Кьолн, Франкфурт и
Амстердам са на по-малко от 300 км. В допълнение, няколко водни пътища свързват Валония с
основните пристанища в района, като например Антверпен, Зеебрюж, Амстердам и Дюнкерк.
Районът също има две международни летища (Лиеж и Шарлероа) за превоз на товари и пътници. Водещите иновативни
индустрии във Валония са групирани в клъстери.
Тази мисия е насочена към следните сектори на индустрията, съответстващи на основните регионални клъстери:
Транспорт и логистика
Пространство и космос
Механика
Биотехнологии / Фарматевтика / Науки за живота
Културни и творчески индустрии
Мисията има за цел да свърже Валонски МСП-та с европейски компании, работещи в същите или допълващи сектори чрез
участие в бизнес срещи и ще се проведе в град Ла Лувиер.
В допълнение към бизнес срещите, които ще се проведат на 18 февруари, на 19 Февруари ще бъдат организирани тематични
посещения.
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ПРОГРАМИ, КОНКУРСИ, СЪБИТИЯ
Евроинициативите са били основният стимул на инвестиционната
дейност на предприятията
АКЦЕНТИ
Фокус през 2014 г ще бъде финансиране на иновативни
проекти, млади предприемачи, стартиращи предприятия
Действащите инициативи на Европейския съюз през 2012 г
(Програми за развитие на селските райони, ОП
Конкурентоспособност - Енергийна ефективност и зелена
икономика, JEREMIE 1 - ва линия, JEREMIE 2-ра линия и др.)
бяха основна причина за стимулиране на инвестиционната
дейност на предприятията, която продължи и през
настоящата година. Следствие на реализираните
инвестиционни проекти през 2013 г. се наблюдава значителен ръст в оборотното
кредитиране - обемът на предоставените кредити за оборотни средства е с 15% повисок от предходната година. Това коментира Екатерина Кирилова, директор
Маркетинг и клиентски сегменти в УниКредит Булбанк. По думите й необходимостта
от по-голям обем оборотни средства е индикатор и за активизиране и разширяване
на дейността на предприятията в резултат на извършените инвестиции.
Изминалата 2013 г. е продължила тенденцията кредитирането на МСП да се
извършва основно при прилагане на съвместни инициативи с външни институции гаранционни и грантови схеми като JEREMIE ( 2-ра линия), НГФ ( ОП „Рибарство и
аквакултури" и ПРСР), ОП Конкурентоспособност, ПРСР на ДФЗ и др.
Предлаганите от банките ценови условия по кредити ( в т.ч лихви, такси и
комисиони) през 2013 г отбелязаха значителен спад. Този факт е обусловен, както от
силната конкурентна среда на междубанковия пазар, така и от усвояване от страна
на банките на линии, целящи стимулиране на икономиката - ЕИБ, JEREMIE 2-ра
линия, СЕВ и др, казва още Кирилова.
Прогнозата й за 2014 г. е да продължат усилията за сътрудничество с национални и
международни финансови институции като ЕИБ, ЕБВР, НГФ и др. за осигуряване на
такива механизми - гаранционни схеми, целеви ресурс при по-благоприятни ценови
условия и др. Те ще бъдат насочени към финансиране на инвестиционни проекти и
предоставяне на оборотни средства, необходими за повишаване
производителността на предприятията. Фокус ще бъде финансиране на иновативни
проекти, млади предприемачи, стартиращи предприятия и др.
Една от значителните пречки за нормалното функциониране на предприятията през
2014 г.( основно в сектор Селско стопанство) е приключване на програмния период
2007-2013 г. и все още неясните параметри и условия по Оперативните програми на
ЕС за следващия програмен период, добавя Екатерина Кирилова.

I4MS ще повишава конкурентоспособността
на малките и средни предприятия в
производствения сектор
ЕК предоставя € 77 милиона от Седма рамкова програма
(FP7) за иновационна инициатива за производствения
сектор, насочена към засилване на
конкурентоспособността на европейските
високотехнологични малки и средни предприятия. За потребителите това означава
намаляване на риска от прилагането на иновативни ИКТ. За доставчици, това означава,
помощ за преминаване от иновативни прототипи към успешен продукт. Около 200
малки и средни предприятия ще вземат участие в I4MS с повече от 150 иновационни
експерименти през следващите 3 години. Средства се отпускат по 7 схеми.
Информация за инициативата: www.i4ms.eu
Информация за отворените покани за набиране на предложения:
www.i4ms.eu/open_calls/open_calls.php
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Първи сме в ЕС по усовяване на
средствата от ЕСФ
О б щ и я т р а з м е р н а
сертифицираните по Оперативна
програма „Развитие на човешките
ресурси” 2007-2013 г. разходи
достигна близо 1 275 млн.лв.
България се нареди на първо
място по усвояване на средствата
от Европейския социален фонд за
2013г. измежду всички останали 27
страни-членки на Европейския
съюз, след като общият размер на
сертифицираните по Оперативна
програма „Развитие на човешките
ресурси” 2007-2013 г. разходи
достигна близо 1 275 млн.лв. или
53.7% от общия бюджет на
програмата. От Управляващия
орган отбелязват ръст от над 149%
спрямо началото на годината.
За период от дванадесет месеца са
усвоени над 32% от общия бюджет
на програмата, което е повече,
отколкото за целия период от
старта на Оперативната програма
до края на 2012г.

Разлог започва проект по ПРСР
Община Разлог ще получи 5 859
175 лева по проект „Подобряване
на пътната и водопроводната
инфраструктура в община Разлог”.
Той се финансира по Програмата
за развитие на селските райони
2007-2013 г. и цели подобряване
на мобилността на населението в
Разлог, селата - Баня, Долно
Драглище, Горно Драглище,
Добърско, както и повишаване на
привлекателността за развитие на
бизнес в община Разлог, чрез
подобряване на пътната
инфраструктура.Цялостното
реализиране на проекта ще
повиши инвестиционната
привлекателност на община
Разлог и ще подобри достъпа до
основни услуги на населението,
чрез подобряване на физическото
състояние на инженерната
инфраструктура и междуселищна
свързаност.
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ЗЕМЕДЕЛИЕ , ПРОГРАМИ, НОВИНИ
Правилно реализираните евро проекти могат да стимулират
допълнително аграрния сектор през 2014
Очакваме да се увеличат европейските помощи за българското земеделие през новия
програмен период, заяви Игнат Ангелов, председател на Регионалния съюз на земеделските
кооперации в Свищов -„Дунав 2000”. Ангелов отбеляза, че българското земеделие има
благоприятни климатични условия, научен потенциал и подготвени земеделски
производители.
‘'Това са условия за развитие на аграрния сектор, но подпомагането със средства от Европейския съюз
ще даде общ тласък на този отрасъл'', заяви Игнат Ангелов. “Субсидиите за декар обработваема земя ще
се изплащат през януари-февруари 2014 година. Те са в размер на 28-29 лв./дка и ще са сериозен резерв за новото производство.
До момента земеделските производители са получили субсидиите си за декар обработваема земя и за агроекология. Очакваме и
плащане на акциза за горива“, заяви Ангелов. По думите му това дава оптимизъм за развитието на земеделието през 2014 г.
източник: www.fermer.bg

Промени в закона за собствеността на земеделските земи е сред
приоритетите за земеделието до 2020
Подобряването на концепцията за управление на поземлените отношения, както и промени в закона за собствеността и
ползването на земеделските земи. Toва е сред най-важните приоритети, които посочват от Асоциацията на земеделските
производители в България (АЗПБ), и с които могат да бъдат постигнати стабилност и устойчиво разивите на аграрния сектор
у нас.
Според асоциацията е належащо прецизиране на правилника и механизмите за позлването на земеделските земи, както и
създаването на единен регистър, в който да бъдат вписани всички земеделски земи, съобщава Фермер.БГ.
Развитието на поливно земеделие е друг приоритет за периода 2014-2020, посочват още от АЗПБ. Изключително важно за
развитието на аграрния сектор в България е възстановяването на производството в сектор плодове и зеленчуци с цел
достигане на потенциала на страната. Това може да се случи чрез извеждане на подпомагането в сектора като приоритетен в
новия програмен период (вече обявено за приоритет), както и чрез засилване на контрола при вноса на плодове и
зеленчуци и допълнително подсигуряване на национални средства за сектора.
Важен приоритет за селското ни стопанство в новия програмен период 2014-2020 е и адекватното прилагане на правила по
отношение на Първи стълб на ОСП с цел максимално усвояване на средствата през програмния период и по-висока степен
на информираност на бенефициентите.
За постигането на стабилност и устойчиво развитие на селското стопанство от АЗПБ посочват и приоритета по
възстановяване и развитие на животновъдния сектор с цел увеличаване броя на отглежданите животни и задоволяване на
потреблението на вътрешния пазар.
източник: www.fermer.bg

Започва прием на документи по Пчеларската програма
На 8-и януари започва прием на заявления по Националната пчеларска програма 2014-2016.
Приемът на документи по мерки Б „Борба срещу вароатозата”, В - „Мерки за подкрепа на
извършването на физикохимичен анализ на пчелния мед” и Г - „Мерки за подкрепа на
подновяването на пчелните кошери в Общността” ще продължи 10 работни дни, припомня
Фермер.Бг.
Документите ще се подават в областните дирекции на Държавен фонд “Земеделие” по постоянен
адрес на физическите лица или адрес на управление на фирмите.
Новост е, че кандидатстването продължава до последната дата на приема, а не както беше досега - до изчерпване на
бюджета.
Документите за кандидатстване са публикувани на електронната страница на ДФ „Земеделие” в раздел Селскостопански
пазарни механизми: http://www.dfz.bg/bg/selskostopanski-pazarni-mehanizmi/meso-i-pchelarstvo/-2014---2016/

Електронният бюлетин Бизнес Панорама се издава от Сдружение БИКЦ-Сандански с финансовата
помощ на Европейския съюз. Нито Европейската комисия, нито всяко друго лице, действащо от името
на Европейската комисия, не е отговорно за употребата на информацията в настоящето издание.
Отговорност за изложените в него възгледи носи единствено Сдружение БИКЦ - Сандански.
Документът по никакъв начин не отразява официалната позиция на Европейската комисия.

Сдружение БИКЦ-Сандански
2800 Сандански, ул.Скопие 5
тел.0746/30549, факс 0746/32403
office@bicc-sandanski.org
www.bicc-sandanski.org

Приложение
ОФЕРТИ ЗА БИЗНЕС СЪТРУДНИЧЕСТВО
МЕЖДУНАРОДНА БАЗА ДАННИ ЗА БИЗНЕС СЪТРУДНИЧЕСТВО
BCD (BUSINESS COOPERATION DATABASE) е централизирана база данни за обмен на предложения за бизнес сътрудничество на мрежата Enterprise Europe
Network. Чрез нея контактните точки на мрежата от всички държави обменят информация и разпространяват оферти за бизнес сътрудничество.
При проявен интерес към някоя от офертите поместени в бюлетина, моля свържете се с БИКЦ - Сандански на посочените координати или попълнете
Формуляр за проявен интерес за бизнес сътрудничество, който можете да намерите в интернет на адрес:
http://bicc-sandanski.org/enterprise-europe-network/content/section/3/6/, и ни го изпратете на е-мейл: office@bicc-sandanski.org.
Моля, преди да попълните Формуляра за проявен интерес, проверете дали Вашето населено място се обслужва от центъра в Сандански!
20121107009 BO Словенско МСП, специализирано в
предоставянето на цялостни решения за всички видове
метални конструкции, устройства за повдигане и
транспортиране, техно-екологично оборудване,
филтриращи устройства, съдове под налягане, оборудване
за сепариране, вентилатори, анти-шумови бариери е
заинтересовано да стане подизпълнител на чуждестранни
фирми от същия сектор. Освен това компанията се
интересува от съвместно предприятие, сливане или обмен
на акции, продажба на цялата фирма или част от нея, на
потенциален бизнес партньор.
20121119031 BR Шотландски търговец на едро на риба за
Великобритания и Европа се занимава с износа на живи
миди и е дистрибутор на прясна и замразена риба и живи
миди. Фирмата търси доставчици на миди и риба във всяка
европейска страна, за да разшири пазара си.
BOPL20130904001 Полска фирма, която е активна в
производството на висок клас сладкарски изделия търси
дистрибутори на своите продукти.
BOIL20131029001 Производител на продукти за
ароматерапия на основата на естествени масла търси
европейски дистрибутори.
BOLV20131114001 Логистична компания от Латвия за
товарни транспортни услуги с автомобилен, морски,
въздушен и железопътен транспорт предлага
подизпълнителски услуги.
BOLV20131114004 Латвийска фирма за производство на
меки играчки и сувенири търси дистрибутори.
20101129005 Френска компания, за спално бельо / пижами
за жени и бански костюми, търси търговски посреднически
услуги (дистрибутори или агенти) в чужбина.
BOLV20131120005 Латвийски производител на трикотаж,
произвеждащ богат избор от дрехи за мъже, жени и деца,
търси дистрибутори и изпълнители.
BOLV20131120006 Латвийска фирма за производство на
биомаса (дървесни стърготини и трици) търси
дистрибутори и изпълнители.

BOES20131104003 Испански производител на чанти и
модни аксесоари за жени, търси търговски партньори и
партньори за съвместно предприятие.
20111209052 Английско МСП с първокласна марка храни и
хранителни добавки за котки и кучета търси дистрибутори
от цялата Enterprise Europe Network, за увеличаване на
международните продажби.
BOUK20131126007 Английски издател и дистрибутор на
календари, картички, подаръци и канцеларски материали
търси дистрибутор, който може активно да търси нови
клиенти и / или има съществуваща клиентска база, за да
продават своите продукти.
BOGR20131101001 Гръцка фирма предлага интелигентен
термостат с безжични термометри, който регулира силата
на нагревателите на стаите според реалните нужди за
отопление и търси дистрибутори, за да промотира своите
продукти.
BOUK20131126005 Английска компания проектира и
произвежда голямо разнообразие от оригинално
обзавеждане на дома, идеално за оригинален интериорен
дизайн, както и PR събития. Всички техни продукти са
изработени от естествен португалски корк. Те търсят
партньори за търговско представителство и споразумения
за дистрибуторски услуги.
BRUK20131127001 Фирма от Великобритания се занимава с
рециклиране на негодни за употреба автомобилни
катализатори. Те се специализират в извличането на
метали от групата на платината за доставчици на авто
катализатори и филтри за твърди частици. Те търсят
партньори за възлагане на подизпълнение, които могат да
осигурят редовни доставки на негодни за употреба
автомобилни катализатори и филтри за твърди частици. В
замяна на това фирмата ще предложи възможно найдобрите цени на пазара.
BOUK20131211003 Английски производител на апаратура
за измерване качеството на водата търси дистрибутори.
Фирмата е специализирана в производство на сензори и
анализатори за мониторинг на питейната вода, отпадъчни
води и промишлени отпадъчни води и търси дистрибутори
в цяла Европа.

Повече оферти за бизнес и технологично сътрудничество можете да намерите на: www.bicc-sandanski.org/enterprise-europe-network/

