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НОВИНИ
23 години от отбелязването на Международния ден на хората с увреждания
През 1992 година Генералната асамблея
на ООН обявява 3-ти декември за Международен
ден на хората с увреждания.
Всяка година на този ден световното
обществено внимание е насочено към търсенето
на нови възможности за подкрепа на хората с увреждания, включително и мотивиране на
политиците и институциите да предприемат по-ефективни действия, с които да се
гарантира достъпът до общата архитектурна среда на хората с увреждания; достъпът до
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общообразователната система, до общия пазар на труда, до информация и до процесите
на изработване и вземане на политически решения, които имат отношение към тях.
На този ден в цял свят се организират събития, които да напомнят, че е
необходима ефективна промяна в условията на живот на хората с увреждания. Това е
ден за подкрепа на достойнството, правата и добруването на хората с увреждания. Той
трябва да подпомогне дискусията за свободния и независим живот на хората с
увреждания и тяхното пълноправно участие в обществото.
Предизвикателството на днешния ден е, че той задължава всички, които говорят и
обсъждат проблемите на хората с увреждания, да слагат ударението върху човека и
неговата индивидуалност и лично достойнство, а не върху увреждането му.
Именно в този дух национално представителните организации на и за хора с
увреждания в България проведоха на 2 декември т.г. среща с министъра на труда и
социалната политика Ивайло Калфин. На срещата беше връчен меморандум от името на
20 национално представителни организации на и за хора с увреждания, членове на
Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към МС (НСИХУ),
представляващи повече от 130 000 граждани със специфични възможности, в който са
залегнали неотложни въпроси за решаване в сферата на политиките за хората с
увреждания.
Желаем на Вас и Вашия екип крепко здраве, воля за успех и късмет!
Елка Тодорова – председател на УС на НФРИ

ПОКАНА
Председателят на УС на НФРИ Е.Тодорова има

удоволствието да покани

управителите на членовете на НФРИ на коктейл по случай отбелязване на 15-годишния
юбилей на Националната федерация на работодателите на инвалиди. Празничната
вечер ще се състои на 14 декември (понеделник) 2015 г. в Гранд Хотел „София”, зала
„Триадица” – София, ул.Гурко № 1 от 18.30 часа.
Началото на Националната федерация на работодателите на инвалиди бе дадено
точно преди петнадесет години от общински и частни работодатели - специализирани
предприятия за хора с увреждания, въз основа на което беше учредена и регистрирана
НФРИ.
Коктейлната вечер ще бъде открита с кратко приветствие и програма, като ще
продължи със своеобразно отбелязване на годишнината.
Желаещите за осигуряване на нощувка на 14.12.2015 г. следва да направят своите
заявки своевременно на тел.: 02 986 53 00. Предвижда се нощувката да бъде в Бизнес
хотел Акорд в гр. София, бул. Владимир Вазов 17 и Баба Вида 1, тел.: (02) 947 77 77,
http://hotel-akord.com/ / при цена 40.00 лв./човек настанен в двойна стая и 60.00 лв./човек
настанен в единична стая със закуска.
За допълнителни въпроси оставаме на Ваше разположение – 02 986 53 00 и 0884
000 881.
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СЪОБЩЕНИЕ
Националната федерация на работодателите на инвалиди има
възможност чрез дарение от Швейцария, със съдействието на Българошвейцарска търговска камара, посредством СНЦ „Мария Кюри-МСА“, да дари
компютри с лицензирана операционна система Windows 7 и монитори на
заинтересовани лица.
При проявен интерес моля изпратете заявка за необходим бр.компютри на
nfri@abv.bg
За всеки дарен компютър дареният се задължава да заплати разходите за
дарения компютър, а именно - транспортна такса от Швейцария до България,
митнически такси и ДДС, които възлизат на 42,27 лева за всеки отделен
компютър с монитор и операционна система Windows 7.
Концерт-спектакъл под наслов "Различни, но заедно" на Сдружение „Гайтани” Ямбол
С концерт-спектакъл под наслов "Различни, но заедно" на 1 декември т.г. в беше
отбелязан Международният ден на хората с увреждания - 3 декември. Организатор на
събитието беше Сдружение "Гайтани".
Председателят на федерацията Е.Тодорова уважи събитието и изказа своите
искрени поздравления на Веска Ахмакова и на зам.-кмета на Община Тунджа Станчо
Ставрев
за
реализирането
на
мащабната инициатива
за отбелязване на 3
декември в гр.Ямбол.
Програмата
на
концерта
включи
изпълнения
на
музиканти и танцьори
от различни формации
в града, както и на
изпълнители
от
социалните заведения.
В културната проява
участваха младежи с
увреждания
от
защитеното жилище и от комплекса за социални услуги в Ямбол, посетителите на
дневния център "Св. Франциск" в село Веселиново, както и възпитаници на школата за
поп и джаз пеене и на клуба по спортни танци.
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Неформална работна среща в с.Мезек за партньорство по Трансгранично
сътрудничество България-Турция
На 28.11.2015 г. в с.Месек се проведе неформална работна среща между
председателя на НФРИ и представители на предприятия от област Хасково от една
страна и от друга страна председателя на Асоциация за подкрепа на младежи с
увреждания, Одрин, Турция. На срещата бяха обсъдени възможности за участие в
партньорство по линия на трансграничното сътрудничество България-Турция между
членове на федерацията от област Ямбол и Хасково за България и област Одрин за
Турция.
На 20 ноември 2015 г. в София се проведе дискусия „Финансовите инструменти
за целите на Кохезионната политика 2014 – 2020 г.
Какво, кога, как?
По време на дискусията беше разгледана новата правна рамка на финансовите
инструменти за следващия програмен период. Очертава се тенденция за все по-широка
употреба на финансовия инженеринг. В центъра на дискусията бяха поставени и
проблемите на българските региони и перспективите пред тяхното развитие.
В последвалите дисусии представители на бизнеса и наблюдатели обсъдиха проблеми,
идентифицирани през предишния програмен период и възможните техни решения.
Цветан Симеонов, председател на УС на Българската търговско-промишлена палата,
определи трудния достъп до финансиране като една от трите големи пречки пред
развитието на българския бизнес, наравно с корупцията в администрацията и
непрестанно изменящото се законодателство. Ивелин Желязков, директор „Тристранно
сътрудничество" в Асоциацията на индустриалния капитал в България обобщи „грешките
на растежа" в четири категории - безумни изисквания за отчетност; нееднозначни и
променящи се правила; не добро приоритизиране; и липса на достатъчен
административен капацитет. Зам. председателят на Българската стопанска камара
Димитър Бранков приветства дискусията, подчерта нуждата от анализ на случилото се до
сега
и
наблегна
на
необходимостта
от
по-добро
планиране.
Засегната бе и актуалната тема за създаването на нова структура, наречена Фонд на
фондовете, който ще субсидира потенциалните бенефициенти. Към момента обаче
информацията за този фонд е все още твърде оскъдна.
В заключение участниците в дискусията се обединиха около основната цел
сближаване на българската икономическа реалност с тази на по-напредналите
европейски държави, в която следва да се впишат и финансовите инструменти.
От страна на НФРИ участие в дискусията взе Станислава Тончева.
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На 24 ноември 2015 г. в БТА се проведе Третата ежегодна конференция на тема
„Борбата с бедността в България”

Организатори на събитието бяха Институтът за икономика и международни
отношения и Фондация „Фридрих Еберт”.
Участие взеха министъра на труда и социалната политика Ивайло Калфин,
изпълнителния директор на АХУ Минчо Коралски, Любомир Кючуков – директор на
Института за икономика и международни отношения и представители на различни
заинтересовани страни. От страна на НФРИ участие в работния форум взе Станислава
Тончева.
„Прилагането на интегриран междусекторен подход, насочен към активно
включване на уязвимите групи, е ключова предпоставка за намаляването на бедността и
социалното изключване.“ С политиките, които предприемаме ние се стремим да
предоставяме качествени социални услуги, да гарантираме адекватни доходи и осигурим
достъп до обучение и преквалификация . Това са основните стъпки за социално
включване и намаляване на бедността“, обяви вицепремиерът и министър на труда
Ивайло Калфин по време на конференция, свързана с борбата с бедността в България.
Той акцентира, че през 2014 година равнището на бедност в България е било 21.8 %,
при средно за ЕС –17.2 %. “Факторите за определяне на равнището на бедност са: достъп
до пазара на труда, равнището на образование и социалният статус, подчерта още той.
В изказването си той поясни, че политиките, които предприема Министерството на
труда и социалната политика целят трайно изкореняване на бедността. „Работим
основно за активно включване на уязвимите групи на пазара на труда и насърчаване на
младежката заетост. На този етап всеки един човек до 29 години, който има желание да
работи има някаква гъвкавост в избора на професия може да му бъде предложен стаж и
обучение, което да го доведе след това до работа“, подчерта министър Калфин.
„Основното, което се надяваме да се случи е стартирането на дуалното обучение,
което дава на младите професия и създава интереса им към бизнеса.”

Представители на 50 държави от Европа и Азия обсъждат младежката заетост,
устойчивото социално развитие, достойния труд и социалната закрила на 5-тата
конференция на министрите на труда и заетостта по линия на Евро-Азиатския
диалог (ASEM-LEMC) 3-4 декември 2015 г. в София

„Домакини сме на V-та конференция на министрите на труда и заетостта по линия
на Евро-Азиатския диалог (ASEM-LEMC) - събитие с международно значение, по време
на което страните от Европа и Азия ще обсъдят въпроси, свързани с младежката
заетост, устойчивото социално развитие, достойния труд и социалната закрила“. Това
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обяви вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин при
откриването на 3.12.2015 г. на двудневния
международен форум, който Министерството
на труда и социалната политика организира,
съвместно с Европейската комисия в София.
„През тези два дни България ще използва
възможността да задълбочи международното
си партньорство с останалите участници в
ASEM, да обмени добри идеи и да задълбочи
диалога между експертите в тези страни“,
подчерта още той.
На откриването на форума присъства и министър-председателят Бойко Борисов.
Еврокомисарят по заетостта Мариане Тисен, съорганизатор на форума, набеляза
основните предизвикателства пред ЕС в сферата на труда и социалната политика, които
имат глобално измерение, свързани с международното разделение на труда,
променящата се работна среда и застаряването на населението. Тя подчерта, че
Европейската комисия стартира инвестиционен план възлизащ на повече от 300
милиарда евро, който се очаква да спомогне за разкриване на повече от два милиона
нови работни места в страните-членки на ЕС.

На 4 декември, 2015 г. в гр. София се
проведе Тематичен мониторинг на тема
„Европейска година за развитие”
На 4 декември, 2015 г. в гр. София се проведе Тематичен мониторинг на тема
„Европейска година за развитие”, организиран от Центъра за развитие а човешките
ресурси.
Бяха представени проекти по Програма Еразъм+ по различните ключови дейности.
Председателят на федерацията Е.Тодорова представи проект по КД2 – сектор
„Професионално образование и обучение” EQAVET система за признаване, валидиране и
акредитиране на уменията, знанията и компетенциите за доставчиците на подкрепена
заетост за хора с увреждания.
Основната идея на тази международна инициатива е да се утвърди модела на
подкрепена заетост като инструмент за активизиране и подкрепа на хора с увреждания.
Екипът, работещ по проекта от страна на българските партньори, чрез съвместни
действия разработи политики за включването на модела на подкрепена заетост в
трудовото законодателство на Р България. Е. Тодорова, в качеството си на председател
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на НФРИ представи предложение за въвеждане на подкрепената заетост, в заседание на
работната група към МТСП разработваща промените на Закона за насърчаване на
заетостта. По този начин моделът на подкрепена заетост е залегнал в промените на
Закона за насърчаване на заетостта към настоящия момент.
В рамките на проекта една от ключовите дейности е създаването на обучителна
програма за подготовка на консултанти по подкрепена заетост в страните партньори по
проекта. Към настоящия момент COACH@WORK работи по процеса за въвеждане на
нова професия наречена консултант по подкрепена заетост, който в повечето
европейски страни е популярен с названието трудов коучър. Това е специално подготвен
професионалист, който оказва специализирана подкрепа на човека с увреждане, за да се
осигури най-подходящото обучение, съответно работно място и задържането на това
работно място от човека с увреждане.
След изнасянето на презентациите по проектите се проведе дискусия за споделяне
на опит и обмен на добри практики при управление на проекти по Програма Еразъм+.

На 10 ноември т.г. се проведе Младежка предприемаческа борса 2015 в София
Във връзка с развитие на социалното предприемачество сред младите хора
Сдружение „Каузи” организира за поредна година Младежка предприемаческа борса.
Участие в събитието от страна на НФРИ взе Станислава Тончева.
Предизвикателството "Младежка предприемаческа борса" има за цел да мотивира
предприемчивите млади хора като им осигури безплатни консултации и обучения по
бизнес планиране, предприемачество и връзки с инвеститори. Те ще бъдат основата на
самостоятелната им подготовка, в резултат на което да бъдат разработени бизнес план и
презентация на тяхната идея. Експертите на фондацията съдействат на младите хора в
целия процес. Креативните идеи се представят на официална пресконференция, на която
присъстват инвеститори, спонсори, представители на бизнеса и различни институции,
които да окажат съдействие при реализацията на плановете на най-добрите идеи.

Коледен концерт „Устрем и страст” с проф. Марио Хосен и виртуозните музиканти
от КАМЕРАТА ОРФИКА НБУ в Пловдив
Истинска коледна приказка в изискана атмосфера и под звуците на шедьоврите на
Вивалди, Бах и Моцарт и забележителния танго-цикъл на Астор Пиацола „Годишните
времена на Буенос Айрес”, преживяха почитателите на старата европейска музика и
тангото на 4 декември т.г. в Градския дом на културата „Борис Христов” в Пловдив.
Организатори и домакини на великолепния концерт - апотеоз на виртуозността и
красивата класика са КЦМ 2000 Груп АД и Драматичен театър Пловдив.
За четвърта поредна година ценителите на старата музика имат удоволствието да
се насладят на невероятните изпълнения на проф. д-р Марио Хосен. Марио Хосен е
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почетен професор по цигулка на Нов български университет /НБУ/ и гост професор в
Япония. Маестрото свири на цигулка G. B. Guadagnini от 1749 година, предоставена от
Австрийската
национална
банка.
КАМЕРАТА ОРФИКА НБУ е камерен оркестър, съставен от брилянтни млади
класически музиканти, част от тях бивши и сегашни възпитаници на Нов български
университет
с
успешна
кариера
и
като
камерни
солисти.
Концертът „Устрем и страст“ бе коледен подарък от КЦМ 2000 Груп АД за всички
приятели и партньори на групата и се превърна в едно от най-бляскавите и впечатляващи
събития в културния календар на Пловдив в навечерието на светлите Рождественски
празници.
Председателят на НФРИ Е.Тодорова беше сред специалните гости на това
събитие на голямата фамилия КЦМ. Изрази своята искрена благодарност към
създадените отношения за ползотворно партньорство и поздрави ръководството на
групата инж.Никола Добрев – председател на Борда на директорите и инж.Румен Цонев изпълнителен директор на КЦМ 2000 Груп АД с успешната година на корпоративно
развитие.

Конкурс за участие в Годишна национална награда за социални иновации
(в подкрепа на социалната икономика)
Крайният срок за кандидатстване е 17.30 часа на 12.12.2015 г.
Министерството на труда и социалната политика обявява конкурс за национална
награда за социални иновации (в подкрепа на социалната икономика).
Основна цел на наградата е насърчаване на развитието на социални иновации в
подкрепа на социалната икономика и социалното предприемачество и повишаване на
видимостта и ролята на социалните предприятия.
С нея ще бъдат удостоявани социални предприятия, кооперации, образователни и
научни институции и организации, които допринасят за развитието на социалната
икономика в Република България чрез социални иновации.
За 2015 г. конкурсът се обявява за категория - социална иновация за повишаване
на жизненото равнище.
Ще бъдат връчени до три награди – първа, втора и трета (почетен плакет).
Предложенията се подават на следната ел. поща: sI_nagrada@mlsp.government.bg
До участие се допускат физически лица, граждани на Република България и
юридически лица, регистрирани в Република България.
Кандидатите представят следните документи (с текст, напечатан на български
език):
Формуляр за кандидатстване (по образец);
Декларация (свободен текст), с която се удостоверява оригиналността на идеята.
Формуляр за кандидатстване може да изтеглите от тук:
http://seconomy.mlsp.government.bg/page.php?c=2&d=99
8

До края на годината се очаква стартирането на три нови схеми по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ по които могат да кандидатстват
специализирани предприятия
От Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ са заделени 20 млн. лв.
за подпомагане на социалното предприемачество. Чрез европейските средства по
програмата ще бъде възможно и тестването на нови социални услуги.
80 млн.лв. ще бъдат отпуснати за подобряване качеството на работните места и
производителността на труда в българските предприятията. Това ще стане възможно със
старта на една от най-очакваните схеми през новия програмен период на Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ – „Добри и безопасни условия на труд“. Това
е обновена програма, която за разлика от предишната, която беше действаща през
стария програмен период, има още по-голям фокус към нуждите на реалния бизнес и
актуалните предизвикателства на пазара на труда.
Схемата има за цел подобряване на работната среда, организацията на труд и
управлението на човешките ресурси в българските компании.
50 млн. лева са предвидени за обучение и квалификация на заети кадри в
предприятията по схемата „Обучение за заети лица“. Изцяло новата схема, свързана със
специфичните обучения, ще подпомага работодателите да обучават персонала в
предприятията, спрямо специфичните изисквания на конкретните дейности“.
През следващата седмица се очаква да бъдат публикувани насоките за
кандидатстване и Управляващия орган на програмата ще започне да събира
проектопредложения.

Изложение "БГ храна и приятели" ще се проведе през декември в Пловдив
На съпътстващата събитието конференция ще се коментират актуални за
индустрията теми като проект на нов закон за храните, данък "вредни храни", етикетиране
на
безалкохолни
напитки
и
др.
Специализирано изложение "БГ храна и приятели" ще се проведе от 11 до 13
декември 2015 г. в палата 7 на Международен панаир-Пловдив, съобщиха
организаторите от Асоциация БГ храна. Програмата включва и бизнес конференция на
тема
"БГ
храна
–
предизвикателства
и
възможности".

се

Събитията са насочени към българските производители на храни и напитки. Очаква
тази
година
да
има
представители
и
от
Сърбия.
Изложението осигурява условия на участниците да преговарят и сключват реални
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сделки с български и чуждестранни корпоративни клиенти. След поредица от запитвания
асоциацията е договорила с панаира възможност за изграждане на малки щандове с
минимална площ от 2 кв. м. По този начин и по-малки фирми ще могат да участват в
изложението.
На конференцията ще се коментират актуални за индустрията теми като проект на
нов закон за храните, данък "вредни храни", етикетиране на безалкохолни напитки,
възможности за кулинарен туризъм, финансиране на участието в изложения в страната,
дарителството на храна, ролята на сравнителните тестове на храни, стандартите за
храни
и
потребителското
доверие.
Поканите за конференцията и изложението могат да бъдат изтеглени от сайта на
Асоциация БГ храна: http://bghrana.org/sabitia.html

Покана за семинар „Индустриалната собственост в помощ на бизнеса”
Организатор: EEN към БТПП и Патентно ведомство
Enterprise Europe Network към БТПП и Патентно ведомство на Република България
Ви канят да участвате в семинар на тема „Индустриалната собственост в помощ на
бизнеса”, който ще проведе на 11 декември 2015 г. /петък/, „Технически университет София”,

блок

1,

от

09.45

ч.

Участниците ще бъдат запознати със значението и начина на закрила на марките,
промишлените дизайни, изобретенията и полезните модели. Ще бъдат дадени насоки за
използване на BPO-online и други безплатни бази данни за обектите на индустриална
собственост.
Събитието има за цел подобряване на знанията на бизнеса за обектите на
индустриалната собственост и ефективното им използване за гарантиране на
производствен
растеж
и
конкурентоспособност.
Програмата

на

семинара

можете

да

видите тук.

Броят на участниците е ограничен и те ще бъдат регистрирани по реда на
постъпване на заявките за участие.
Крайният срок за регистрация е 7 декември 2015.
Моля,
попълнете
seminari@bpo.bg

и

изпратете регистрационния

За повече информация:
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формуляр на

e-mail:



Патентно ведомство на Република България, Румяна Николова, тел. 02-9701306; Златина Славчева, тел. 02-9701-319



Европейски информационен и иновационен център към БТПП, тел: 02/ 8117 505;
8117 515; 8117 525.
Регистрационния
формуляр
може
да
изтеглите
http://www.bcci.bg/payment_bcci/index.php?act=semview&id=444

от

тук:

Търговски мисии в Турция, януари 2016 г.
Паралелно на някои значими изложения в Турция се провеждат и търговски мисии.
Тези мисии, координирани от Министерството на икономиката на Република Турция, се
организират от съюзите на износителите, на които официално се възлага тази задача и
една фирма-организатор на изложения. Целта на тези мисии е да свържат
чуждестранните купувачи с турските производители и износители и по този начин да
съдействат за развитието на двустранната търговия. В тази връзка по един представител
на българските фирми-вносителки от съответния бранш е поканен на следните търговски
мисии:
1. 30-то изложение за продукти за майки, бебета и деца - Истанбул, 11-14 януари
2016
г.,
гр.
Истанбул
- http://www.cbmeturkey.com/?lng=en
2. Аnfaş Hotel Equipment,
http://www.anfashotelequipment.com/

12-15

януари

2016

г.,

гр.

Анталия

-

3. Изложение за земеделие – Авразия 2016, 19-22 януари 2016г., гр. Истанбул http://www.agroeurasia.com/en/index.php?main=pageen&id=1
4. Mersin Agrodays - 11-о изложение за земеделие, храни и животновъдствo, 26-29
януари
2016
г.,
гр.
Мерсин
- http://mersintarimfuari.com/
Разходите по настаняването, включително и закуската, на одобрените за участие
български фирми се поемат от Министерството на икономиката на Република Турция.
Програмата, предвидена за представителите на фирмите-участнички в общи линии
включва брифинг, двустранни срещи, посещение на изложението и посещение на
производствени
бази.
Формулярът за участие следва да бъде попълнен от фирмите, желаещи да
участват, и да бъде изпратен на електронната поща на E-mail: sofya@ekonomi.gov.tr и в
срокове, както следва: за търговската мисия 30-то изложение за продукти за майки,
бебета и деца – до 22 декември 2015 г.; за търговската мисия към Аnfaş Hotel Equipment
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- до 22 декември 2015 г.; за търговската мисия към изложението за земеделие –
Авразия 2016 - до 18 декември 2015 г. и за търговската мисия към Mersin Agrodays до18 януари 2016 г.
Формуляр за участие ще ви бъде изпратен допълнително от НФРИ при проявен
интерес.
Международни брокерски срещи в областта на ИКТ FutureMatch 2016 @ CeBIT –
Хановер, 14-18 март 2016 г.
Европейската мрежа за подпомагане на малките и средните предприятия Enterprise
Europe Network организира 18-ото издание на FutureMatch 2016 - международни
брокерски срещи в областта на информационните и комуникационните технологии в
рамките на изложението CeBIT-Хановер (Германия), 14-18 март 2016 г.
Брокерските събития са форум за B2B срещи в рамките на международни
изложения, по време на които иновативни фирми могат ефективно да създават контакти
с нови бизнес, технологични и проектни партньори в чужбина, след като предварително
публикуват своите технологични и търговски оферти и заявки или проектна идея.
Как
да
участвате:
• Регистрирайте се онлайн на https://www.b2match.eu/futurematch2016 и качете своя
профил за сътрудничество (cooperation profile) в онлайн каталога, като посочите ‘BGEnterprise
Europe
Network
Bulgaria’
като
ваш
local
support
office
• Онлайн каталогът ще бъде редовно актуализиран с новите профили
• Участниците избират интересните за тях профили от онлайн каталога и подават заявки
за
срещи
• Вие можете да разглеждате профилите на участниците и да изпращате и приемате
заявки за срещи през вашия акаунт за достъп до е платформата на събитието
• След изпращане на заявка системата резервира 30-минутна среща по време на
събитието
на
14-18
март
2016
г.
• Индивидуален график за срещи ще бъде изпратен по имейл на всеки участник няколко
дни
преди
брокерските
срещи
• Дати и място на събитието: 14-18 март 2016 г., зала 6, щанд A18 на CeBIT-Hannover
Такса за участие:
Таксата за участие в брокерското събитие е 110 евро (с ДДС) и се заплаща онлайн.
Цената включва входен е-билет за изложението CeBIT за двама представители.
NB: Таксата за участие не подлежи на възстановяване, ако не участвате в
събитието
или
нямате
резервирани
срещи.
Купувачи и потребители от други сектори (здравеопазване, инженеринг, производство и
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др.), които търсят ИКТ продукти и услуги, могат да участват в събитието безплатно като
следват инструкциите при регистрация!
NB: Организаторите запазват правото си да откажат безплатна регистрация
на участник по свое усмотрение.

Организация ще финансира български фирми за изложения в Хонконг

Hong Kong Trade Development Council предлага на българските фирми
насърчителна спонсорска програма за бизнес посещение на две изложения - Hong Kong
Toys & Games Fair и Hong Kong Baby Products Fair, които ще се проведат от 11 до 14
януари 2016 г. в Хонконг. Подкрепата е под формата на хотелски ваучер за максимум
HKD 3000 за три дни, уточняват от консултантския офис на Hong Kong Trade Development
Council
в
Будапеща.
Всяка фирма има право само на едно спонсорство за настаняване в една стая и за
едното от двете изложения, уточни Недялка Наги, референт за България. Изискването е
компаниите да се занимават с търговска дейност с продукти, застъпени в тематиката на
изложенията.
Желаещите да се възползват от предложението трябва до 21 декември 2015 г. да
изпратят заявка до консултантския офис на Hong Kong Trade Development Council в
Будапеща, моля виж тук: http://aboutus.hktdc.com/en/#global-network , с приложена визитна
картичка на посетителя. Спонсорската програма не може да се ползва от фирми и лица,
посетили
изложенията
през
януари
2015
г.,
уточняват
организаторите.
Одобрените ще получат и безплатен пропуск за изложенията, информационен
пакет, пропуск за VIP бизнес зала на територията на панаира (с безплатен интернет,
напитки и плодове, място за почивка и преговори), покана за участие в коктейл парти,
преференциални купони за пазаруване и консумация в Хонконг.
Търговски срещи Sourcing Taiwan 2016 –
31 март 2016 г., Тайпе, Тайван
Sourcing Taiwan 2016 е събитие с
международна насоченост, в което вземат
участие значими фирми от различни сфери на дейност от целия свят. Това е бизнес
платформа, която предоставя отлична възможност за проучване на пазара,
осъществяване на контакти, преговори и бизнес отношения с водещи тайвански
компании.
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Sourcing Taiwan 2016 е идеалната основа за създаване на партньорства с
тайвански топ производители благодарение на индивидуалните бизнес срещи, които
TAITRA

организира

за

участниците.

Като комплимент организаторите предлагат на български фирми насърчителна
програма, която покрива разходите за двупосочен самолетен билет (СофияТайпе, икономична класа), хотелско настаняване в 4-звезден хотел в Тайпе
(единична стая за 3 нощувки) и транспорт от и до летището.
Единственото условие е да не сте получавали субсидии от TAITRA през 2014/2015.
Ако имате интерес, попълнете и изпратете публикувана по-долу апликационна
форма

на

E-mail:

sofia2@taitra.org.tw.

За контакти: Анелия Даскалова, Taiwan Trade Center Sofia, тел.: 02 4899737, факс:
02 4899734, E-mail: sofia2@taitra.org.tw

Wish-to-Visit-Taiwan Form for Sourcing Taiwan 2016
(For buyer’s only. ONLY use online application system when reporting to Taipei.)
Ref. No. (not to be filled in)

Date:

Office

Interviewer

Company

Year Established

E-mail

Tel

Web site✽

Fax

Address

-

No. of Employees

Nature of

□ Imp. □ Exp. □Mfg. □ Distributor □ Wholesaler □ Retailer

Business

□ Agent □ Service Company □ Trade Org. □ Government □ Others

Annual Sales

2014 (US$)

2015 (US$)

Annual Procurement 2014 (US$)

2015 (US$)
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□ ICT & Electronic Component
□ Green Product (Solar, LED, Electric Car )
□ Machinery & Machine Tool
□ Hardware ( including Bath Fixtures, Faucet& Accessories)、Hand Tools

Planned

& Fasteners

Purchasing

□ Bicycles & Sporting Goods

Category

□ Auto & Motorcycle Parts
□ Medical Equipment & Biotech
□ Maternal, infant and elderly supplies
□ Textile & Cosmetic
□ Food & Agriculture

Product(s) to
purchase from

Current Vendor(s)
Description

Quantity

Application

in Taiwan (if any)

E-mail

Contact Person

Taiwan

Planned Purchasing Amount
Contact Person

Title & Dept.

Branch Office or IPO in Taiwan

(US$)
Tel / Fax

□ (year established: __________) □ None

Since when?

(year)

**Must complete

2015

2014

2013

2012

Purchased from
Have you ever
sourced products
from Taiwan?

□Yes

Taiwan in the last
four years (US$)

15

Current Suppliers in
Taiwan

□No
Have your company ever received any TAITRA incentive grants in the year of 2015

□Yes □No
Notes:
1. Each company is eligible for ONE of the above incentives per year.
2. In filling up the form, the buyer applicant must provide the website (URL) of his/her
business enterprise. In case a URL is not available or lack of URL, the application may
be rejected.
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ПРОграми, ПРОекти, ПРОкамара
Основни принципи на програмите за директно финансиране от ЕС
Таня Траянова
Програмите за директно финансиране от ЕС са инструмент за финансова подкрепа на
интелигентно, устойчиво и включващо развитие в рамките на стратегията „Европа 2020”.
Тези програми са известни също и с техните акроними (Horizon 2020, COSME, Creative
Europe, Erasmus +, Life, EaSi и др.) и имат за цел финансирането на проекти в различни
области (околна среда, изследователска дейност и технологично развитие, иновации,
култура, професионална подготовка и др.).
В тези програми не се предвижда възможността за инвестиции в структурни отрасли, но
дават възможност да се осъществяват, чрез партньорство, иновационни проекти като по
този начин се стимулира сътрудничеството и се координират усилията на принципа на
субсидиарността.
Представеният проект с цел финансиране от ЕС трябва да отговаря на пет основни
принципа независимо от съдържанието, структурата или съответната програма:
 транснационалност – проектите трябва да съответстват на интересите на ЕС и в тях
да участват поне трима партньори от три различни страни-членки на ЕС;
 съфинансиране – бенефициентите трябва частично да финансират собствения си
проект (с квоти от 50% до 80%) използвайки собствени ресурси;
 недопускане на ретроактивност – финансирането не се отнася за дейности
извършени, включително и частично, преди подписване на договора;
 недопускане на печалба – дейностите, които са предмет на финансирането не
трябва да генерират печалба за бенефициентите;
 недопускане на натрупване – проектът, или части от него, не може да бъде
подкрепян от две или повече финансирания от ЕС.
Друг важен елемент, който трябва да се има пред вид преди да се представи проектът за
финансиране, е начинът на плащане. Европейската комисия предоставя сумата за
финансиране по различни формули в зависимост от програмата на ЕС и преди всичко от
продължителността на проекта. В общи линии, най-често прилаганата формула е
изплащането на сумата на три части.
1. Авансово плащане (pre-payement) в размер на 30% - 40% от цялото поискано
финансиране, което се прехвърля по сметката на бенефициента 30 дни след подписването
на договора за финансиране;
2. Междинно плащане (mid term payment) в размер на около 25% - 30% от общото
финансиране, което се извършва след одобрение от страна на Европейската комисия на
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междинния доклад за проекта, в който се описва хода на дейностите и се прави финансов
отчет на разходите извършени от всеки участник в проекта;
3. Финално плащане (final payment), което се извършва след одобрение от страна на
Европейската комисия на окончателния доклад и на заключителния отчет за извършените
разходи.
Първа покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег за
трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020
Краен срок: 17:30 часа 16 март 2016 г.
Общата сума на Първата покана за набиране на проектни предложения е 11 028 255
евро.
Проектните предложения трябва да отговарят на една от следните приоритетни оси и
специфични цели на
Програмата:
Приоритетна ос 1. Околна среда:








Специфична цел 1.1. Предотвратяване и смекчаване на последиците от природните и
предизвиканите от човека бедствия в трансграничния район;
Специфична цел 1.2. Подобряване на капацитета за опазване на природата,
устойчиво използване и управление на общите природни ресурси чрез съвместни
инициативи в трансграничния район;
Специфична цел 2.1. Повишаване на туристическата привлекателност на
трансграничния район чрез по-добро използване на природното, културното и
историческото наследство и свързаната с него инфраструктура;
Специфична цел 2.2. Повишаване на потенциала за трансграничен туризъм чрез
развитие на общи дестинации;
Специфична цел 2.3. Увеличаване на работата в мрежа за развитие на устойчив
туризъм чрез инициативи за трансгранично сътрудничество.
Приоритетна
ос
Допустим трансграничен регион:




2.

Устойчив

туризъм

За България (административно ниво NUTS III) – областите Бургас, Ямбол и Хасково;
За Турция (административно ниво, еквивалент на NUTS III) – провинциите Одрин и
Къркларели.
Повече информация: http://www.ipacbc-bgtr.eu/bg/page.php?c=83&d=357
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Втора покана за представяне на проекти по Програма „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния –
България“ 2014-2020 г.: по приоритетна ос 4 „Квалифициран и приобщаващ регион“ и
приоритетна ос 5 „Ефективен регион“
Краен срок: 15 март 2016 г., 16:00 ч.
Избираемата територия на Програмата включва 7 окръга от Румъния (Mehedinti, Dolj,
Olt, Teleorman, Giurgiu, Calarasi,Constanta) и 8 области от България (Видин, Монтана, Враца,
Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич).
Допустими кандидати са: румънски или български нестопански органи/организации;
неправителствени организации /сдружения или фондации/, оператори в публичния сектор,
местни/регионални/национални власти, които изпълняват един от следните критерии:





имат седалище в избираемия трансграничен регион, или
са организации, чието седалище не е разположено в избираемата територия, но е
разположено в Румъния или България, и имат местни/регионални клонове с юридически
статут (юридическо лице), учредено в избираемата територия, или
са румънски или български национални публични власти, чиято област на
компетентност, основана от нормативни актове, се простира върху избираемата
територия на Програмата.

Кандидатите, разположени в Румъния и България, но чието седалище не е
разположено в избираемата територия и не могат юридически да открият
местен/регионален клон като юридическо лице в избираемата територия, и чиято област на
компетентност не се простира върху избираемата територия, могат да участват в проекти,
при условия, че бюджета за тях по проекта е ограничен до 20% от общия бюджет на
проекта. В този случай кандидатът следва да бъде организацията-майка.
Проектите могат да бъдат с продължителност до 24 месеца. Финансирането за „мек“
проект е от 100 000 до 750 000 евро от Програмата. Финансирането за „твърд“ проект е от
200 000 до 1 500 000 евро от Програмата. Европейският фонд за регионално развитие
покрива 85% от разходите, 13% покриват държавните бюджети на двете страни, а 2% от
стойността на проекта е собствен принос на кандидата и/или партньорите в проекта.
Бюджетът на настоящата покана е 30 458 192 евро. Тъй като това е целият бюджет,
определен за тези две оси, моля имайте предвид, че е възможно поканата да е последна в
рамките на настоящата Програма. Обявената по-рано през т.г. първа покана бе за проекти
по приоритетни оси 1, 2 и 3.
Повече информация: http://www.cbcromaniabulgaria.eu/index.php
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Покана за представяне на предложения, 2016 г. — EAC/А04/2015 Програма
„Еразъм+“
Краен срок: различни за различните дейности от 21 януари до 4 октомври 2016 г.
Настоящата покана за представяне на предложения обхваща следните действия от
програмата „Еразъм+“:
Ключово действие 1 (КД1) — Образователна мобилност за граждани:




Мобилност за граждани в областта на образованието, обучението и младежта
Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“
Мащабни събития, свързани с Европейската доброволческа служба
Ключово действие 2 (КД2) — Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики







Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта
Алианси на познанията
Секторни алианси на уменията
Изграждане на капацитет в областта на висшето образование
Изграждане на капацитет в областта на младежта
Ключово действие 3 (КД3) — Подкрепа за реформиране на политиката:










Структуриран диалог: срещи между младежи и лица, отговорни за вземането на
решения в областта на младежта
Дейности „Жан Моне“
Катедри „Жан Моне“
Модули „Жан Моне“
Центрове за високи постижения „Жан Моне“
Подкрепа по инициативата „Жан Моне“ за сдружения
Мрежи „Жан Моне“
Проекти „Жан Моне“
Спорт:

Партньорства за сътрудничество

Малки партньорства за сътрудничество

Европейски спортни събития с нестопанска цел
Могат да кандидатстват всички публични или частни органи, които осъществяват
дейност в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, могат да
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кандидатстват за финансиране по програма „Еразъм+“. Освен това групи от млади хора,
които участват в работа с младежи, но не непременно в рамките на младежка организация,
могат да кандидатстват за финансиране за образователна мобилност за млади хора и за
специалисти, работещи с младежи, както и за стратегически партньорства в областта на
младежта.
Повече информация:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2015.347.01.0007.01.ENG

Подкрепа за малки и средни предприятия, участващи в професионална
подготовка, програма Еразъм+
Краен срок: 15 януари 2016 г.
Целта на поканата за предложения е да се представят предложения за подкрепа на
малки и средни предприятия (МСП), предоставящи възможности за професионална
подготовка, които или поемат нови задължения, или значително увеличават предлаганите
понастоящем места за професионална подготовка. Следва да се отбележи, че настоящата
покана за предло жения не предоставя пряка финансова подкрепа на МСП. Тя има за цел
да увеличи предлаганите места за професионална подготовка, което е един от петте
европейски приоритета съгласно ПОО за 2015—2020 г. и една от основните цели в
съответствие
с
Европейския
алианс
за
професионална
подготовка.
Допустими кандидати
Партида 1:
Кандидатът (координатор) трябва да бъде една от следните организации или група от
организации:
търговски камари, промишлени и занаятчийски сдружения или подобни организации в
съответните сектори/професии;

предприятия от обществения или частния сектор;

доставчици на услуги в областта на ПОО;

други организации, имащи за задача да оказват подкрепа на МСП с оглед
увеличаване на предлаганите от тях места за професионална подготовка;
Партньорството трябва да се състои от най-малко две допустими държави (едната от
които трябва да бъде държава от програмата „Еразъм+“).


Партида 2:
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Кандидатът (координатор на проекта) трябва да бъде мрежа от организации с пълни
или асоциирани членове в най-малко 12 държави от програмата „Еразъм+“, от които наймалко 6 участват в проекта като партньори.
Допустимите участващи организации (партида 1 и партида 2) включват:


















министерства;
социални партньори (организации на работодатели и на работници);
дружества от обществения или частния сектор;
търговски камари, промишлени и занаятчийски сдружения или подобни
организации в съответните сектори/професии (напр. занаятчийски организации);
обществени служби по заетостта;
обществени регионални и местни органи;
доставчици на ПОО;
агенции/центрове за ПОО;
училища или други учебни институции;
висши учебни институции;
научноизследователски центрове;
международни организации;
организации с нестопанска цел (НПО);
младежки организации;
родителски сдружения;
други съответни органи.
Физически лица и еднолични търговци не се допускат за участие.

Повече информация: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/support-for-policyreform-support-for-small-and-medium-sized-enterprises-engaging-in-apprenticeships_en
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Екипът на НФРИ
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