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АКТУАЛНО
БИЗНЕСЪТ В ОБЛАСТТА С ОГРОМЕН ИНТЕРЕС КЪМ ПРОГРАМА
“ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА”
ОИЦ - ДОБРИЧ ПРЕДСТАВИ НА ОТКРИТО ПРЕД ЖИЛИЩЕН БЛОК
СХЕМАТА ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДОМОВЕ
На 02.07.2012г. стартира приемът на заявление по проект
“Енергийно обновяване на българските домове”, финансиран от Оперативна програма “Регионално развитие”.
Собственици на апартаменти в многофамилни сгради, желаещи саниране, могат да подават Заявления за интерес в сградата на Община Добрич, Център за услуги и информация- работно място № 2.
С цел по-добра информираност представители на Областен
информационен център - Добрич (ОИЦ - Добрич) запознаха собственици
на апартаменти в ж.к.
Дружба 4 с възможностите
за обновяване и саниране
на етажната собственост.
Мария Колева експерт
“Комуникация,
информация и логистика"
представи основните етапи от процеса по подаване
на Заявлението за интерес
до извършване на строително-монтажни дейности
и края на проекта. Експертът уточни, че в момента за Североизточен
район не е избран проектен мениджър и заявленията за интерес се
подават в Община Град Добрич. Коментираха се допустимите бенефициенти, дейности и разходи по проекта, както и ползите от неговото
реализиране.
По време на срещата представители на етажната собственост
се интересуваха основно от размера на безвъзмездната финансова помощ и личното им финансово участие, алтернативите при липса на съгласие на един или повече от собствениците; финансовото обезпечение
при липса на собствени средства; срока за изпълнение на проекта; въпроси касаещи възлагането и изпълнението на ремонтни дейности.
Проект “Енергийно обновяване на българските домове" се
реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Бюджетът му е 63 млн. лв., като 50
млн.лв са безвъзмездна финансова помощ, а 13 млн.лв. се предоставят
на Фонд жилищно обновяване за отпускане на кредити при липса на
достатъчно собствен финансов ресурс. Срокът за изпълнение на един
проект е 12 месеца. Проектни предложения могат да се подават до
31.10.2012г. или до изчерпване на средствата.

Бизнесът в област Добрич
е със сериозен интерес към
откритата
процедура
“Енергийна ефективност и
зелена икономика“ по
Оперативна
програма
“Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“. Това показват данните на ОИЦ – Добрич, обобщени след края
на поредицата информационни срещи, проведени в
общини от областта.
Областният информационен център – Добрич (ОИЦ – Добрич ) представи
основните параметри на програмата, сроковете за кандидатстване, размерът на безвъзмездната финансова помощ в Балчик, Каварна, Добрич, Тервел и Генерал Тошево. На информационните срещи присъстваха общо 102
–ма души, сред които и представители на банките – партньори по проекта,
които също отговаряха на въпроси на бизнеса.
Припомняме, че по откритата процедура BG161PO003-2.3.02
“Енергийна ефективност и зелена икономика” максималният размер на
безвъзмездната финансова помощ е 2 млн. лв. за един проект, дейностите
са свързани с въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради,
предоставя се възможност за закупуване на енергоспестяващо оборудване.
Срокът за подаване на проектни предложения е до 31.10.2013 г. Програмата има собствен сайт www.beeciff.org, на който са публикувани списъкът с
оборудване, допустимо за закупуване, списъкът със сертифицираните одитори, контактите на банките – партньори по проекта на Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма.

Пътуващата изложба “Те направиха първата крачка с нас и
успяха“ премина и през Добрич
на 9 юли 2012 г. Фотосите отразяват успехите на стартиралите
собствени проекти или са започнали работа с помощта на Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси“. Изложбата
“пътува” във всички 27 областни града в страната. По данни на Единнния
информационен портал eufunds.bg, към 30 юни 2012 г. от общия бюджет на
програмата за периода 2007 – 2013 г. в размер на 1 213 869 575 евро са
договорени 919 085 162 евро. Реално изплатени са 274 795 328 евро или
22.64%.

Проект „ Създаване и функциониране на Областен информационен център - Добрич ”
№ BG161РО002-3.3.02-00015-С0001,,
финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
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ОБРАТНА ВРЪЗКА

КОНКУРС

ДО 23 СЕПТЕМВРИ ЩЕ СА ЯСНИ ЗОНИТЕ ПО ПРОЕКТ
“ИНГЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА
ГРАД ДОБРИЧ”
Областният информационен център –
Добрич (ОИЦ – Добрич )се включи в
организираните от общинна Град Добрич
дискусии по Проект “Интегриран план за
градско възстановяване и развитие на
град Добрич”(ИПГВР). Проектът се финансира по Оперативна програма
“Регионално развитие” 2007-2013 и цели
да изгради визията за развитие на град
Добрич чрез проучване, планиране и
създаване на актуална картина и анализ на проблемите за реализиране на
всички проектни инициативи (инвестиционни и не инвестиционни) през
следващия програмен период 2014-2020 година. Изпълнител на основната дейност “Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и
развитие” е Консорциум Добрич 2020 с ръководител арх. Белин Моллов.
В периода между 3 и 9 юли бяха проведени над 10 работни срещи с различни заинтересовани страни и бе събрана предварителна информация от
добричлии за благоустрояването на града. В хода на дискусиите се откроиха
основни предложения, които би следвало да търсят реализация в рамките
на интегрирания план на град Добрич: посочена е необходимостта от допълнителни общодостъпни, поддържани обществени пространства за отдих,
спорт и прекарване на свободното време в зоните за въздействие – ж.к.
“Балик”, ж.к. “Запад”, ж.к. “Дружба, ж.к. “Иглика”, кв. “Изгрев”. Обосновано
е изграждането на мултифункционални спортни съоръжения-скейт-, хикс-,
блейдпарк, плувен басейн и др. Обсъдиха се проблеми, свързани с транспортната инфраструктура и обществения транспорт. Работата по проекта
включва и паралелно анкетно проучване на общественото мнение, в което се
включи и ОИЦ – Добрич. На 18 юли се проведе обществен форум с участието
на Деница Николова, Главен директор на Главна дирекция ”Програмиране на
регионалното развитие“ в МРРБ , Управляващ орган на ОПРР. До 23 септември 2012 г. следва да приключи първата част от обществените обсъждания на
зоните за въздействие и да бъдат определени трите основни – зона с преобладаващ социален характер, зона с потенциал за икономическо развитие и
такава за публични функции с обществена значимост.
Арх.Белин
Моллов, арх.
Боряна Станчева,
зам.к м е т ъ т
Надежда
Петкова
и
Деница Николова изслушват предложенията на
добричлии за
развитието
на града.

СНИМАЙ ПРОЕКТ И СПЕЧЕЛИ НАГРАДА!
Направете снимки на финансирани от ЕС проекти във вашия регион и можете да спечелите
фотографско оборудване на стойност 1000
евро плюс пътуване за двама до Брюксел.
Демонстрирайте фотографските си умения това
лято, като ни изпратите снимки на регионалното финансиране на ЕС в действие.
Снимките трябва да показват проекти, получаващи средства от Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) или
от Кохезионни фонд. На снимките трябва ясно да се вижда табелата на
проекта със знамето на ЕС и информация за финансирането.
С тези средства се помага на по-слабо развитите региони на ЕС да
се модернизират и да отвърнат на предизвикателствата на глобализираната
световна икономика. Финансирането се използва за развиване на уменията
на местните работници, насърчаване на предприемачеството, подобряване
на инфраструктурата, опазване на околната среда и др.
Можете да участвате в конкурса като член на организация, получаваща регионално финансиране от ЕС, или като отделно лице – има две
различни категории. Ако все още нямате профил във Фейсбук, трябва да си
създадете такъв, за да се запишете за участие.
Най-напред намерете проект – във вашия регион или извън него.
През есента ще бъдат избрани по двама победители от всяка
категория – по един от широката публика чрез онлайн гласуване (от 27 август до 7 септември) и по един от журито. Снимките ще се оценяват по естетика, проявено творчество и свързаност с регионалната политика на ЕС.
Всеки победител ще получи 1000 евро за цифрово фотографско
оборудване и пътуване за двама до Брюксел по време на Европейската
седмица на регионите и градовете (8-11 октомври).
У дома или в чужбина – бъдете нащрек за проекти и дръжте фотоапарата си
под ръка. Срокът за участие е до края на август.
Информация за конкурса във Фейсбук
36 ОБЩИНИ ЩЕ МОГАТ ДА ПОДАВА ПРОЕКТИ ЗА
“ЗЕЛЕНА И ДОСТЪПНА ОКОЛНА СРЕДА”
Трета схема BG 161 PO001/1.4-09/2012 “Зелена и достъпна градска среда“ подготвя Управляващият орган на ОП “Регионално
развитие“. На сайта на УО на ОПРР – bgregio.eu е публикуван
Проект на изискванията за кандидатстване. Набраният финансов
ресурс в момента 110 млн. лв. Процедурата ще бъде отворена,
когато се наберат 180 млн. лв. , става ясно от публикувания Проект на
изискванията. Допустими за финансиране ще са 36 общини – центрове на
агломерационни ареали, сред които е и град Добрич. Проектът предвижда 5 млн. лв. да е максималната стойност на безвъзмездната финансова
помощ, а 1 млн. лв. – минималната. Съфинансирането от страна на кандидата е 5%, предвиждат насоките.

Проект „ Създаване и функциониране на Областен информационен център - Добрич ”
№ BG161РО002-3.3.02-00015-С0001,,
финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
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ЕК ИСКА ЕДНАКВИ НАКАЗАНИЯ ЗА ИЗМАМИ С ЕВРОФОНДОВЕ
Брюксел предлага минимална присъда от 6 месеца затвор за злоупотреби с евросредства
ЕК иска страните - членки на ЕС, да синхронизират наказанията за умишлени злоупотреби със средства от европейските
фондове, предвидени в националните законодателства, съобщиха от пресслужбата на ЕК. Брюксел предлага минималното наказание за подобни измами да бъде 6 месеца затвор. Проектодиректива по въпроса вече е изготвена и бе официално представена на 11.07.2012г. от еврокомисаря по правосъдието Вивиан Рединг и колегата й, отговорящ за финансовите
измами, Алгирдас Шемета. Документът предвижда в целия ЕС да бъдат въведени общи дефиниции за измама с еврофондове, както и за корупция, пране на пари, конфликт на интереси и предварително уговорени търгове.

Снимка: Пресслужба на ЕК
Зам.-председателката на Еврокомисията Вивиан
Рединг и еврокомисарят за данъците и митническата политика Алгирдас Шемета разясняват новите
предложения, предвиждащи санкции за злоупотреби
с пари на еврофондовете.

В момента в различните страни - членки в ЕС, действат различни определения какво е измама със средства от еврофондовете, както и санкциите са много различни. Българският наказателен кодекс (чл. 212, ал. 3) например предвижда лишаване от свобода от 3 до 10 години за измами с фондове, принадлежащи на Европейския съюз, или предоставено от тях на
българската държава. За злоупотреби в особено големи размери се предвижда наказание до 15 г. затвор. Законодателят
в Люксембург е предвидил наказание от 1 месец до 1 година затвор за финансови измами или парична глоба. Във Финландия финансовите измами се наказват с лишаване от свобода от 14 дни до 2 години, а в Естония - от глоба до 3 г. затвор. Полският Наказателен кодекс пък предвижда присъда от 5 месеца до 5 г. затвор.

"Престъпниците се възползват от тези несъответствия и често остават безнаказани", заяви еврокомисар Вивиан Рединг.
"Не можем да допуснем и евро от парите на данъкоплатците да попадне в ръцете на престъпниците - особено в този тежък икономически период", допълни тя. Само
през
2010
г.
държавите
членки
са
подали
сигнали
за
злоупотреби
с
евросредства,
възлизащи
на
600
млн.
евро.
За да влязат в сила новите правила, предложени от ЕК, трябва да бъдат одобрени от Европейския парламент и от всяка от страните членки.

ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ

BG161PO003-2.4.01”Подкрепа за развитието на клъстерите в България“

Кой:
Какво:

Колко:

Къде:
Кога:

Юридически лица или еднолични търговци
Проекти с инвестиционен компонент; с кратък период на действие и
бърз резултат, дейности за привличане на нови членове в клъстера,
изграждане и подкрепа на административното тяло на клъстера,
29 337 450 лв.
Минимален размер на БФП: няма
Максимален размер на БФП: 2 000 000 лв.
ИАНМСП в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Плевен,
Пловдив, Русе, София, Ст. Загора и Велико Търново.
без краен срок

BG161PO003-1.1.03 “Развитие на стартиращи иновативни предприятия
чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и
услуги".

Кой:
Какво:

Колко:

Къде:

Кога:

Юридически лица или еднолични търговци
Придобиване на ново оборудване, специализиран софтуер.
Консултантски услуги и юридически услуги, свързани
с
разработване на маркетингови планове, консултантски
услуги от инженерно-технически характер, визуализация на
проекта, одит на проекта.
19 558 300 лв.
Минимален размер на БФП: 50 000 лв.
Максимален размер на БФП: 1 000 000 лв.
ИАНМСП в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Враца,
Плевен,
Пловдив, Русе, София, Ст. Загора и Велико
Търново.
без краен срок

BG051PO001-1.2.03 ”Насърчаване стартирането на проекти за развитие на самос
тоятелна стопанска дейност—Компонент ІІ“

BG161PO003-2.3.02 ”Енергийна ефективност и зелена икономика“

Кой:
Какво:

Кой:
Какво:

Колко:

Къде:
Кога:

Лица успешно завършили или ползвали услугите на Компонент І
Изготвяне на стратегия и стартиране на дейността, обучение на нает
персонал, първоначална закупуване на материали, ремонтни работи,
трудови възнаграждения на самонаетото лице и неговия персонал
50 000 000 лв.
Минимален размер на БФП: няма
Максимален размер на БФП: 20 000 лв.
в ДБТ в областните градове или на eumis.govrnment.bg
без краен срок, не по-късно от 31.05.2013, 16.30ч.

Колко:

Къде:
Кога:

МСП
Инвестиции в енергоспестяващи технологии, ВЕИ, ко-генера
ционни системи
293 374 500 лв.
Минимален размер на БФП: няма
Максимален размер на БФП: 2 000 000 лв.
УО на ОПРКБИ, Главна дирекция “Европейски фондове за
конкурентоспособност” на МИЕТ
без краен срок, не по-късно от 31.10.2013

Подробна информация за всички възможности за кандидатстване по
оперативните програми може да намерите на адрес: www.eufunds.bg

