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Нашата мисия
Мисията на Фондация „Евро-перспективи” (ФЕП) е да подпомага
устойчивото развитие в Европа и да укрепва Европейската
интеграция на Западните Балкани като се стреми да бъде център за
обучение и образование, обмяна на информация и опит и разработване
на политики по устойчиво развитие.

Цели на Фондация „Евро-перспективи”
















Ускоряване на Евро интеграцията и гарантиране на устойчивостта на резултатите
от интеграционния процес;
Подпомагане компетентните държавни органи при формиране на държавната
политика, свързана с ефективното предоставяне на обществени услуги и
реализиране на европейски политики;
Привличане на експертен потенциал за разработка и прилагане на успешни
практики за публично и частно инвестиране;
Развитие и внедряване на модели на успешни партньорства;
Промотиране на иновациите и икономическото развитие, за да се подобри
конкурентноспособността и заетостта в Европейското пространство;
Подобряване обществените услуги в здравеопазването, образованието, науката,
културата, техниката, технологиите и публичната и социална инфраструктура;
Допринасяне за опазването на околната среда, устойчивото ползване на
природните ресурси и превенция на риска;
Подобряване на устойчивостта и публичността на защитените територии;
Подобряване на мобилността и устойчивия достъп до териториите и
информационното общество;
Подпомагане на устойчивото градско развитие;
Развитие и утвърждаване на гражданското общество;
Защита правата на човека, подпомагане на социалната интеграция и личностната
реализация;
Подпомагане на младежки инициативи;
Мобилизиране на ресурси на Европейския съюз за намаляване на различията в
развитието на глобално ниво.

Сфери на действие
 Разпространение на информация и ноу-хау, включително нови методи и
подходи;
 Проучване, анализ и разработване на политики/стратегии/програми/ планове;
 Разработване, организиране и предоставяне на образователни и обучителни
програми и форми;
 Установяване на механизми и системи за партньорство и работа в мрежи;
 Провеждане на и подпомагане участието в международни, национални и
регионални събития за обмяна на опит и кампании;
 Подпомагане на обществени инициативи, основаващи се на устойчиво
използване на природните ресурси;
 Предоставяне на финансова и техническа подкрепа;
 Работа от името на и подпомагане на властите на всички нива, нестопанските
организации и бизнеса в набиране на средства;
 Разработване, изпълнение и/или финансиране на проекти, включително
демонстрационни проекти;
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 Лобиране и застъпничество;
 Подпомагане координацията, обмяната на информация и опит при работа с
държавни, регионални и общински органи, нестопански организации, търговски
дружества, академичната общност и обществеността;
 Организиране и провеждане на дискусии, семинари, кръгли маси, форуми,
обществени
обсъждания
и
други
форми
на
консултации
с
обществеността/заинтересованите страни;
 Други дейности, незабранени от закона.

Структура на фондацията
Фондация „Евро-перспективи” е регистрирана по Закона за юридическите лица с
нестопанска цел като организация, работеща в обществена полза. Фондацията отговаря
на изискванията на Европейския съюз за организация, еквивалент на публична
структура в съответствие с Директива 2004/18/EC от 31.03.2004 г. за координация на
процедурите за възлагане на обществени поръчки

Органите на Фондацията са:
 Съвет за наблюдение
Г-жа Златина Михайлова–Карова, Председател
Г-жа Ралица Манолова, представител на Областен управител – Област Габрово главен
експерт Регионално развитие и териториално устройство
Г-жа Михаела Стоянова, представител на Областен управител – Област Габрово, старши
експерт Регионално развитие и териториално устройство
Г-жа Ирена Петкова, представител на Областна администрация на Софийска област, началник

отдел «Управление на проекти и програми, екология и туризъм”
Г-н Антон Станчев, представител на Министерство на околната среда и водите, Дирекция на
Национален парк „Централен Балкан, н-к отдел Мониторинг и опазване на ресурсите, Директор
Г-н Божил Добрев, представител на Научно – изследователския сектор към Софийски
университет, Директор
Г-н Стелиян Димитров, представител на Софийски университет
Г-жа Моника Христова, представител на Минно-геоложки университет „св. Иван Рилски”
Доц. д-р Величка Ангелова, представител на Минно-геоложки университет „св. Иван
Рилски”, Катедра „Автоматизация на минното производство”
Г-жа Гергана Генчева, представител на Фондация ТАЙМ – Екопроекти, Изпълнителен
директор
Г-жа Райна Карчева
Г-жа Мария Башева

 Управителен съвет
Г-жа Велеслава Петрова Абаджиева, гр. София, ПРЕДСЕДАТЕЛ
Г-н Николаос Петропулос, роден в гр. Патра, Гърция
Проф. Константин Тричков, Минно-геоложки университет, гр. София
Г-н Цветан Нанов, Национален статистически институт, гр. София
Г-жа Диана Терзиева, гр. Габрово
 Изпълнителен директор
Г-жа Виолета Паскова Янева
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ПРОЕКТИТЕ, ПО КОИТО РАБОТИМ
SEE-IFA Network
„Сътрудничество в Югоизточна Европа за финансиране и иновации”
финансиран от Програма за Транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа
INTERREG IVB
Проект № SEE/A/202/1.2/X
Проектът SEE-IFA Network се основава на група от съществуващи вече партньорства,
насочени към подкрепа за ММСП в областта на иновациите и технологичния
трансфер. Този тип предприятия/ММСП в Югоизточна Европа са изправени преди
сериозни структурни дефицити. Поради тази причина, стимулирането на иновативно
предприемачество чрез адекватна серия от финансови инструменти представлява
съществено предизвикателство пред страните от региона.

Сфера на дейност: подкрепа за ММСП в области, свързани с иновации и нови
технологии

Партньори: проектът обединява 11 партньори от 10 страни от ЦИЕ

 Австрия – Austria Wirtschaftsservice, AWS – Водещ партньор, публична
структура за насърчаване на иновации и конкурентоспособност
 България – Фондация Евро-Перспективи, структура с капацитет за дейности в
публичен интерес, за промоция на регионалното сътрудничество и регионалното
сближаване - www.europerspectives.org
 Италия - Финломбардия (Finlombardia) – консултантска агенция за иновации и
технологичен трансфер
 Гърция – Георама, Регионална консултантска агенция
 Унгария – TETALAP – Унгарска Фондация за Наука и Технологии
 Италия – Регион Венето, департамент за развитие на икономиката, публична
структура
 Румъния – AMCSIT - Агенция за Управление на научните изследвания,
трансфер на технологии и иновации
 Словения – SID, Словенска експортна и насърчителна банка
 Македония – Университет Св. Св. Кирил и Методий, Факултет по механика
 Хърватска - AZRA, Регионална Агенция за развитие, Вараздин
 Сърбия – RDA Banat, региона Агенция за социо-иконимическо развитие, Банат

Начало: 11 март 2009г.
Край: 30 април 2012г.
Статус: приключил
Екип и експерти в България:
Райна Карчева, Вихра Андонова, Велеслава Абаджиева, Златина Михайлова – Карова,
Виолета Янева, Филип Кръстев
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Основна цел:
Да укрепи капацитета на организациите – партньори за ефективно предоставяне на
подкрепа на ММСП в областта на иновациите и трансфера на технологии чрез
изграждане на европейска платформа за трансфер на знания и умения и чрез
осъществяване на конкретни съвместни инициативи. Иновативната дейност и
развитието на нови технологии са от ключово
значение за повишаване
конкурентоспособността на компаниите от региона, които, от своя страна, са съществен
фактор за бъдещ растеж.

Специфични цели:
 Да се идентифицират силните и слабите страни на страните от ЦИЕ, техните
нужди, както и съществуващите в региона възможности за ефективна подкрепа
на ММСП в областта на иновациите и трансфера на технологии.
 Да се усъвършенстват каналите за обмен и трансфер на знания и умения чрез
анализ на съществуващите инструменти и чрез идентифициране
или
разработване на преносими елементи.
 Да се
укрепи съществуващата бизнес среда чрез създаване на нови
възможности за финансиране и чрез изграждане на Патентен и Лицензен Фонд
 Да се подкрепят усилията на партньорите в Проекта чрез създаване на
Иновационни & Финансови Агенции, притежаващи адекватно портфолио за
подкрепа на иновативни и технологични дейности
 Да се усъвършенства капацитета на местните актьори и експерти чрез мен на
консултантски дейности, обучение, обмен на готови схеми и специалисти

Целева група:
Основната целева група са операторите, принадлежащи на Агенции за Иновации &
Финансиране на регионално и национално ниво; следваща по значимост целева група
са иновативните ММСП и операторите, които подкрепят тяхното бизнес развитие; една
междинна целева група е съставена от публични структури, които имат съществена
организационна и регулативна роля в предоставяне на технологична подкрепа Университети, изследователски центрове.

Очаквани резултати:
 Засилен капацитет за обмен на опит и „добри практики” на операторите от
Агенциите за Иновации & Финансиране в региона и за мобилизиране на
членовете на националните целеви групи
 Осъществени Оценка на нуждите и Анализ на дефицитите, основани на обща
методология и общи стандарти
 Разработени финансови инструменти за стимулиране на иновацията и новите
технологии при ММСП
 Разработен нов Регионален Транс-Граничен Патентен и Лицензен Фонд с цел
насърчаване на трансфер
на знания и технологии (патенти, лицензи,
изследователски резултати, ноу-хау)
 Създадено нова Агенция за Иновации & Финансиране - проведени две пилотни
приложения
 Осъществени дейности за укрепване на капацитет чрез обучение на обучители,
обменни програми, стажове
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 Разработени информационни средства за повишаване на видимостта на
постигнатите резултати - създаване на Иновационен Портал за Югоизточна
Европа

Основни дейности

 Да се изгради и поддържа Портал за Иновации със съответното web
съдържание
 Да се оцени актуалното състояние в областта на национално ниво и да се
разработи Синтетичен доклад за Юго - Източна Европа, основан на обща
методология и критерии
 Да се разработи Модел за обмен на „добри практики” и да се гарантира неговото
приложение и разпространяване
 Да се създадат финансови инструменти за подкрепа на иновации и трансфер на
технологии в рамките на ММСП - да се подготвят Насоки за осъществяване на
процеса на взимане на решения, да се идентифицират сфери за пилотни
дейности
 Да се създаде Регионален Транс-Граничен Патентен и Лицензен Фонд предварително изследване на институционалния и правен контекст, оценка на
съществуващите фондове и финансови средства, препоръки
 Да се създаде Агенция за Иновации & Финансиране – разработване на
адекватно портфолио и съответните инструменти, маркетинг
 Да се проведе обучение на членовете на целевите групи
 Да се създаде Национална Група за Подкрепа/НГП с цел да се гарантира
приобщаване на националните оператори и на постигане на мултипликативен
ефект

Извършено през 2012:
Проектът завърши изпълнението си през април 2012 г. На 15-ти и 16-ти март 2012 се
проведе заключителната среща по проекта във Виена. Към основната презентация на
резултатите от отделните работни пакети, направена от водещите партньори по тези
пакети, всеки партньор по проекта направи отделни презентации за дейността си в
рамките на съответния пакет. Вихра Андонова представи резултатите по К4 и К5 в
България, Райна Карчева за К6.
К1 - през 2012 беше изготвен финалният финансов и технически отчет на проекта,
който бе приет без забележки.
К2 През февруари и април се проведоха последните две срещи на НГП (Национална
група за подкрепа).
Осмата по ред среща на НГП се проведе през м.февруари и основната тема на срещата
беше представяне на резултатите от проекта и възможностите за тяхното
консолидиране и използване в бъдеще, т.е. постигане на един от основните критерии за
успешен проект – гарантиране на устойчивост. Като възможна следваща стъпка бе
предложено от екипа на ФЕП да се създаде Иновативна Платформа като инструмент за
възпроизвеждане на някои от практиките, усвоени от проекта и допринасяща за
подобряване на контекста за иновации в България
Деветата заключителна среща се проведе на 09.04.2012 г. в залата на Инфо - Центъра
на Постоянното представителство на Европейската Комисия в София. На нея бяха
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представени основните резултати от Проекта, вкл. финансови инструменти за
насърчаване на иновативни МСП, разработени в рамките на проекта.
На тази среща беше лансирана
Инициативата Иновативна Платформа,
чиято мисия е да допринесе за
подобряване на иновационния климат в
страната чрез стимулиране ефективното
управление
на
иновациите
в
предприятията и за подобряване на
институционалната и правната рамка на
иновациите. Това събитие се посрещна с
интерес от заинтересованите лица в
сектора като то надхвърли далеч
границите на формата на регулярните
срещи, организирани в рамките на
проекта. Имаше и много представители на медиите – печатни и електронни и събитието
получи широко медийно покритие. Тази среща се превърна в един достоен завършек на
проекта.
К3 - Дейностите по К3 бяха завършени още през 2010 .
К4 - Дейностите по К4 завършиха през 2011 година. През 2012 г. Екипът на ФЕП
обобщи резултатите от дейностите по К4 и подготви за Министерство на икономиката,
енергетиката и туризма (МИЕТ) преглед на
финансови инструменти, разработвани и прилагани
от двамата основни партньори в проекта и с наймного опит в тази сфера - AWS, Австрия и
FINLOMBARDA, Италия. Целта беше да се направи
трансфер на натрупания опит и информация за добри
практики и форми за подкрепа на иновации в
регионите при създаването на Националния
Иновационен Фонд в България. Проведените
задълбочени анализи, обучения на експерти на МИЕТ
и разработените предпроектни проучвания за
създаване на фондове за подкрепа на иновациите в
различните страни, участнички в проекта, както и в
България могат да имат ценен принос при формиране
на иновационната политика в България, включително
във формирането на проектите, програмите и
формите на подкрепа в рамките на бъдещия
Национален Иновационен Фонд.
К5 Основната работа по този компонент завърши към края на 2011 г. По време на
заключителната среща във Виена беше направен преглед и оценка на най-добрите и с
най-висок потенциал за финансиране иновативни проекти. Двата проекта, представени
от екипа на ФЕП получиха много висока оценка от незвисима немска фирма,
специализирана в технико-икономически оценки на иновативни проекти.
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К6 ФЕП планира и осъществи дейности в рамките на този работен пакет, чиято
основна цел е анализ на институционалната и правна рамка на иновативния процес и
оценка на иновативния потенциал. Пилотни обищин ан изследването бяхя София,
Габрово и Бургас.
К7 Дейностите по К7 завършиха през 2011 г.

„MiSRaR”
“Mitigating Spatial Relevant Risks in European Regions and Towns”
финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Европейската програма
за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ІVС.

Сфера на дейност: обмяна на опит и добри практики и обсъждане на възможности
за предприемане на превантивни мерки за предпазване от различни природни бедствия
(наводнения, суша, пожар, свлачища), аварии и рискови ситуации.
Партньори: Водещата организация е Регион ZHZ (Холандия), други партньори –
Форли (Италия), Авейро и Мирандела (Португалия), Теспротия (Гърция), Талин
(Eстония) и Фондация „Евро-перспективи”, България.

Начало: ноември 2009г.
Край: декември 2012г.
Екип и експерти в България:
Велеслава Абаджиева, Мария Башева, Михаела Стоянова, Виолета Янева, Тихомир
Недялков, Атанас Генков

Цел: Целта на проекта е да се извлекат знания за най-добрите практики за намаляване
на въздействието на рисковете и да се обмени опит по време на изпълнението на
проекта.
Целта на партньорството е да се проучи чуждия опит относно идентифицирането на
рисковете и анализиране на процесите, водещи до мерки за превенция на бедствията,
намаляване ефекта на въздействие върху хората, инфраструктурата и околната среда.
Така например разполагането на голяма индустриална и транспортна инфраструктура
до жилищни райони води до различни рискове, които трябва да се вземат под внимание
в процеса на устройствено планиране. Наводненията, горските пожари, земетресенията
и свлачищата са други примери за природни бедствия.

Основните дейности по проекта включват:
1. Стартираща среща
2. Въвеждащ семинар за представяне на проекта
3. 16 тематични семинара за обмен на опит и добри практики по темите идентификация на риска; анализ на риска; оценка на риска; залагане на цели за
предотвратяване на риска; инструменти за намаляване на пространствени
рискове; разписване на планове за намаляване на риска; финансиране на
планове за намаляване на риска; лобиране; мониторинг и оценка; създаване на
мрежа;
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4.
5.
6.
7.

Разработване на 4 прессъобщения и 5 информационни бюлетини
Разработване на Брошура за оценка на риска
Разработване на Наръчник за намаляване на въздействието от рисковете
Финална конференция

Извършено през 2012г.
През 2012 година членове на ФЕП и външни експерти взеха участие в пет тематични
семинара, организирани от партньорите на проекта MisRar. Фондацията организира и
проведе тематичен семинар и заседание на Управителния комитет в България. 14-ият
тематичен семинар "Изводи при планиране
на въздействието" се проведе в Габрово от
16 до 19 май 2012г. На семинара бяха
формулирани десет поуки, свързани с
че
темата.
Презентациите
показаха,
партньорите са достигнали почти до едни и
същи заключения за различните етапи на
планирането. Организирани бяха посещения
място - на свлачища в града, в близост до
жилищни блокове и детска градина, до
Техническия университет и покрай пътища. Заключителната конференция на проекта
бе проведена на 26 октомври в града на водещия партньор - Дордрехт.
Екипът на ФЕП участва в разработването на две тематични брошури: (1) Оценка на
риска – практически уроци в Европейския Съюз и (2) Планиране на въздействието практически уроци в Европейския Съюз. Брошурите бяха преведени и на български
език. Налични са на интернет страницата на Фондация „Европерспективи”.
На регионално ниво българският партньор осъществи няколко дейности: превод на
бюлетин, на 2 тематични брошури, на Наръчник с резюмета на всички проектни
резултати и научени уроци, разработени бяха 4 добри практики, организиран бе
регионален заключителен семинар.
Във връзка с изпълнението на дейностите, ролята на екипа на проекта се състоеше в:
1. Участие
в
5
тематични
семинара и организиране на
един от тях
2. Разработване на 5 презентации
за
българския
опит
в
проектната сфера
3. Участие във всички дискусии и
работа по групи
4. Превод и разпространение на
бюлетин,
две
брошури,
Наръчник и разработване на 4
добри практики
5. Участие
в
Комитета
за
управление на проекта и в
Комитета за наблюдение
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Постигнати резултати през 2012
Компонент 1
1. Среща на Комитета за управление на проекта и на Комитета за наблюдение
2. Проведени два одита
3. Изготвени два Отчетни доклада
Компонент 2
1. Преведени и разпространени две брошури, Наръчник и един информационен
бюлетин
2. Разработени 4 добри практики
3. Проведена регионална конференция и заключителна конференция
Компонент 3
1.
2.
3.
4.
5.

Участие в 5 тематични семинара
Участие в 7 посещения на място
Организиране и провеждане на 1 тематичен семинар в Габрово
Разпространени 4 добри практики
Представени 5 презентации
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LOCFOOD
Местните храни – стимул за развитието на местния бизнес
финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Европейската програма
за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ІVС и МРРБ.
Проект № 1281R4

Сфера на дейност: стимулиране на иновациите в микро и МСП от сектор „храни”
Партньори: Водещият партньор е от Норвегия, а останалите са от Великобритания,
Гърция, Испания, Италия, Словения, Швейцария, Швеция и Фондация „Европерспективи” с фокус в Област София.

Начало: декември 2011г.
Край: декември 2014 г.
Статус: изпълнява се
Екип и експерти в България:
Велеслава Абаджиева, Вихра Андонова, Виолета Янева
Цел: Проектът LOCFOOD цели обмяната на опит и добри практики на ниво региони за
подпомагане развитието на местните храни.

Специфични цели:
‐

‐

‐

Да се подобрят
съществуващите политики и регионални стратегии по
отношение на МСП и предприемачески инициативи в хранителния сектор на
местно ниво, чрез насърчаване на предприемачеството и иновациите по
отношение на местните храни;
да се направи преглед и анализ на съществуващите политики в сектора в
регионите на партньорите-участници по проекта. Да се определят вътрешни и
външни фактори, които влияят върху спецификата на отрасъла във всеки един от
регионите, партньори по проекта;
Да се обменят знания и опит като се извърши изследване и сравнение на
регионите, като по този начин се изгради по-ясна представа за спецификата на
местните фирми от агро- и хранително-вкусовия сектор.

Очакваните резултати от проекта са:
1. Стартираща среща
2. 8 регионални събития за обмен на опит
3. Разработване на специфични проучвания на добрите практики и законовата,
институционална, пазарна, финансова рамка за развитие и иновативна активност
на микро и малки фирми в сектора храни в Област София
4. Разработване на 9 регионални плана за действие включително за Област София
5. Общ бюлетин на проекта
6. Общ Интернет сайт на проекта
7. Брошура на проекта
8. Компилация от най-добрите практики
9. Финална конференция
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Извършено през 2012:
През месец март екип на ФЕП и представители на Област София участваха в
стартиращата среща по проекта в гр. Фермо в Италия.
Стартира проучването на добрите
практики по отношение на законовата,
институционална, пазарна и финансова
рамка за развитие и иновативна активност
на микро и малки фирми в сектора храни в
Област София.
В първата фаза на проучването
екипът на ФЕП съвместно със Областна
администрация на Софийска област се
фокусира върху събиране на информация и
данни за състоянието на сектора „храни” в
областта и идентифициране на основните
участници в процеса сред бизнеса, сектора на НПО, държавни институции,
образователни институции. Проучването стартира с общ преглед на наличната
информация в интернет, данни на НСИ, EUROSTAT, специализирани публикации и
анализи. Направи се преглед и на наличните политики в сферата храни, програми за
подкрепа на сектора и на подкрепа на предприемачеството и развитие и въвеждане на
иновации в сектора храни.
Като втората стъпка от проучването бе разработен на английски и български
езици подробен въпросник за изследване на микро и малките фирми в региона с цел
идентифициране на степента на използване на иновации в тях. Изготвен беше
подробен списък на фирмите, предмет на проучването на база на разработени критерии.
Проведени
бяха
първите
интервюта с фирми от областта.
Целта е да се интервюират поне 40
фирми.
В рамките на проекта се
поддържа Интернет страница на
английски език www.locfood.no с
информация за всички събития и
изготвени материали.
Беше
разработена
отпечатана
брошура
информация за проекта.

и
с

На 27.06.2012 се проведе първата среща за представяне на проекта в
конферентната зала на София Област, на която присъстваха над 20 представители на
държавните институции, общините от Област София, НПО и медиите. Събитието бе
отразено в пресата и в интернет.
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В рамките на проекта се създаде местна група за подкрепа (МГП), в която
взимат участие представители на основните участниците в процеса, описани по-горе.
През декември се проведе първата среща на МГП, на която бяха представени първите
резултати от проучването на състоянието на микро и малките фирмите от сектор храни
в Област София и степен на въвеждане на иновации в тях. Презентациите на екипа на
ФЕП – Велеслава Абаджиева и Вихра Андонова дадоха начало на активна дискусия за
състоянието, проблемите и предизвикателствата пред микро и малките фирми в сектора
храни в областта.
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Regions4GreenGrowth (R4GG)
финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Европейската програма
за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ІVС и МРРБ.
Проект № 1024R4

Сфера на дейност: финансови инструменти за стимулиране на инвестициите в
устойчива енергия
Партньори: Провинция Флеволанд (Холандия, водещ партньор), Регионите Норботтен
и Вестерноррланд (Norrbotten and Västernorrland) (Швеция), Марамуреш Каунти и
Прахова агенция по енергетика (Румъния), Регионите Абруцо и Лацио (Abruzzo and
Lazio) (Италия), Агенция по енергетика във Валенция (Valencia) и Институт по
енергийна технология (Испания), Научен парк в Патра, представляващ областта Западна
Гърция (Гърция), Фондация "Евро перспективи"; представляваща област Софийска
(България), Провинция Ноорд-Брабант (Noord-Brabant) (Холандия), Асамблеята на
европейските региони, Агенция за регионално развитие Ешчак - Алфьолд (Észak –
Alföld) (Унгария), Съветът на Олдъм (Oldham), представляващ Голямата община на
Манчестър (Обединено Кралство) и Фондация „Евро-перспективи” с фокус в Област
София.

Начало: декември 2011г.
Край: декември 2014 г.
Статус: изпълнява се
Екип и експерти в България:
Велеслава Абаджиева, Вихра Андонова, Виолета Янева

Цел:. да осигури на партньорите регионални политически инструменти, механизми и
подходи за подобряване на достъпа до финансиране и ускоряване на инвестициите на
техните територии в проекти за устойчива енергия (например, възобновяема енергия,
производство, мерки за енергийна ефективност).
Специфични цели:
• Да събират и обменят добри практики на регионални политически инструменти,
механизми и подходи за подобряване на достъпа до финансиране и насърчаване на
инвестициите в устойчива енергия, от партньорите по проекта от други региони на ЕС
и проекти (напр. "Интелигентна енергия - Европа") и останалия свят [например
регионите R20 и Алиансът за климатични действия - (Climate Action Аlliance)].
• Да се анализират специфичните предизвикателства, свързани с финансирането на
устойчиви енергийни проекти в региона на всеки партньор и да се представи адекватен
пакет от инструменти и действия, които да спомогнат за постигане на устойчиви
енергийни цели за всеки регион.
• Да се подготвят конкретни и подробни устройствени планове за изпълнение за всеки
регион, така че да се гарантира реализирането на тези пакети от мерки.
• Да се прехвърлят съществуващите добри практики от "DE-on" (инструмент за
устойчиво енергийно развитие и финансиране) от водещия партньор Флеволанд към
други партньорски региони по проекта Regions4Green-Growth чрез програма за
изграждане на капацитет (майсторските класове) и освобождението на три регионални
проекта по DE-on.
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• Да разпространяват събраните примери за добри практики и опит, събрани по време
на дейностите по проекта и в други региони на ЕС, чрез специални комуникации,
събития за разпространение и продукти.

Основни дейности:
Дейностите по проекта включват събиране и документиране на ефективни политически
инструменти в тази област от партньори и други участници. R4GG прилага
методологията
„партньорска проверка“ (Peer Review), който включва няколко
партньори, посещаващи партньорски регион, за да анализират местните
предизвикателства и проблеми във връзка с предмета на проекта и на базата на своя
опит, да предложат конкретно подбрани пакети от политики и инструменти за
ускоряване на устойчивите инвестиции в енергетиката.
Това е процес на взаимно обучение, в който партньорите също изграждат своите знания
и капацитет. Първата стъпка е да се съберат и документират добрите практики от
партньорските региони (някои вече идентифицирани) в каталог на добрите практики
като основа за обмен и трансфер при партньорските проверки.
Общо 13 партньорски проверки се провеждат на две вълни. Всяка вълна стартира с
работна сесия (Workshop) за всичките 11 партньори, за които е предназначена
методологията, домакините на предстоящите проверки представят регионални
политически предизвикателства, върху които партньорите да се съсредоточат и се
съставят екипи от партньорски експертен персонал за всяка проверка. Когато бъдат
завършени всички прегледи, се провежда заключителен семинар, който обобщава
резултатите от процеса на проверките.
Проектът също така разработва специфичен метод за създаване на публично-частно
партньорство за инвестиции в устойчива енергия: DE-on модел, разработен от
Флеволанд, ще бъдат предадени на партньори в серия майсторски класове, и се
осъществява в три партньорски региона.
Моделът DE-on представлява 3-степенен метод, който включва:
1) Участие на заинтересованите страни;
2) Предпроектен анализ;
3) Планът DE-on (подробен план за организация, стратегия, финансиране и портфейл на
регионален DE-on).
Успоредно с тези майсторски класове, партньорите Лацио, Прахова и Олдъм /Голям
Манчестър действително ще прилагат този 3-степенен метод за развитие с
интензивната подкрепа на Флеволанд, за да разработят потребителски DE-on план за
техния регион.
В края на проекта, партньорите ще разработят планове за изпълнение за бъдещи
действия в техните региони, базирани на процеса на партньорска оценка и DE-on
майсторски класове и трансфер.
Постиженията на проекта ще бъдат документирани в Ръководство за методите и
реализираната добра практика и широко разпространени.
Сътрудничество с други организации и мрежи:
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Проектът Regions4GreenGrowth ще установи връзки с други организации и мрежи, като
мрежа R20 и Eurisy. Второто сдружение ще организира работни срещи за използването
на спътникови данни, за да се получи информация за потенциала за устойчива енергия
в региона. Надеждна информация често пъти липсва, макар че е доста необходима, за
да могат потенциалните инвеститори да вземат решение да инвестират в проекти за
устойчива енергия

Очакваните резултати от проекта са:
1. 6 срещи на Съвета за управление и 4 срещи на Съвета за наблюдение
2. 1 план за комуникация
3. 1 уебсайт
4. 6 бюлетина
5. 2 брошури
6. 7 прес съобщения
7. участие в 9 външни събития
8. 14 видуо клипа покрипавщи 13те патньорски проверки
9. 1 адаптирана методология за посещение на партньорите
10. 2 семинара за подготовка на посещения на партньорите и един финален семинар
11. 13 партньорски посещения
12. 13 добри практики
13. 13 доклада от партньорските посещения
14. 13 регионални плана за действие
15. 13 регионални плана за изпълнение
16. 3 обучителни семинара по De-on

Извършено през 2012:
Фондация Евро – перспективи се включи в проекта със закъснение – през март, 2013
заменяйки българският партньор Център за устойчиво регионално развитие, Габрово.
Цялата информация за дейностите до този момент бяха предадени на ФЕП, която
продължава да работи с експертите от Габрово. Това наложи и смяната на фокуса на
проекта от Област Габрово на Област Софийска. Фондация Евро – перспективи изготви
описание на 3 добри практики – една от Област Габрово и две от Софийска област. Те
бяха представени на водещия партньор по Компонент 3 от проекта и включени в
Каталога с добри практики. Добрата практика от Габрово за мерки за енергийна
ефективност и инсталиране на възобновяема енергия в 5 автомивки бе включена и в
първата брошура от проекта.
Другите две добри практики са описание на водноелектрическата каскада „Среден
Искър” и Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници”.
Експерти от ФЕП участваха в две посещения на партньорите – едно в Швеция (регион
Västernorrland ) и едно в Унгария (регион Észak-Alföld).
Представители на ФЕП взеха участие в курса De-on проведен в Холандия (регион
Noord Brabant).
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EVLIA - SEE/D/0237/1.2/X
11 /2012 – 10/2014
Разширяване на възможностите за реализация на иновативни идеи чрез
използване на интелектуалната собственост като средство за достъп до
финансиране на МСП в Югоизточна Европа.
Финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество в Югоизточна
Европа и МРРБ

Сфера на дейност: подкрепа за ММСП в области, свързани с иновации и нови
технологии

Партньори: Проектът се осъшествява в партньорство с 31 организации от 10 страни
(Австрия, България, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Румъния, Словения – членки
на ЕС и Хърватска и Сърбия – кандидат-членки на ЕС). Водеща организация е
Търговската Камара на Венеция – Италия. Координатор за България е Фондация
Европерспективи.

Начало: ноември 2012г.
Край:октомври 2014 г.
Статус: в изпълнение
Екип и експерти в България:
Велеслава Абаджиева, Вихра Андонова, Виолета Янева

Основна цел на проекта – да подкрепи развитието на иновативно
предприемачество и икономика, основаваща се на знание, чрез предоставяне на достъп
до финансиране за МСП. Целта ще бъде постигната чрез разработване на
стандатизирана методология за финансова и икономическа оценка, в сътрудничество с
финансови институции, на нематериалните активи на ММСП По този начин ще се
осъществи принос към създаването на общ пазар за добри идеи и иновации в
Югоизточна Европа.

Специфични цели на проекта:
1. Разработване и прилагане на на единна методология за оценка на Интелектуална
Собственост (ИС) с цел разширяване на възможностите за достъп до
финансиране.
2. Проучване и трансфер на добри практики, осъществявани в
страните партньори по проекта
3. Създаване на условия за прилагане на разработените методи – национални
мерки и мерки на ниво Европа. В своето Съобщение до Европейския Парламент
от 2011, озаглавено Единен пазар за правата върху интелектуална собственост,
Европейската Комисия ясно декларира своята воля да създаде адекватни
условия за насърчаване и укрепване на иновативния процес в Европа с цел
гарантиране на икономически растеж, устойчива заетост и висококачествени
продукти и услуги за гражданите в ЕС. През февруари 2011, отбелязва
Съобщението, ЕК предприема анализ на възможностите за разработване на
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единен инструмент, на европейско ниво, за оценка на интелектуална
собственост. Този процес предполага оценка на нематериални активи като
средство за достъп до финансиране.

Специфичните цели на проекта ще
осъществяването на следните дейности:

бъдат постигнати чрез

1. Изследване на актуалното състояние на прилаганите методи за оценка на ИС в
Европа и света
2. Предприемане на анализ и оценка на актуалните нужди на партньорите,
свързани с разработване на единен метод в Европа за оценка, финансиране и
технологичен трансфер
3. Идентифициране на съществуващите пречки пред процесите на разработване и
прилагане на единен метод за оценка на ИС и предлагане на адекватни за
Европа решения
4. Разработване на интегрирана методология, в сътрудничество с партниращи
финансови институции, за оценка на ИС – идентифициране на адекватен
метод/методи за нейното приложение в Европа
5. Осъществяване на пилотна фаза, предполагаща тестване на селекционирани
методи за оценка на ИС в сътрудничество с ключови партньори и формулиране
на предложения за усъвършенстване, ако е необходимо
6. Създаване на условия за прилагане на разработените методи – национални
мерки и мерки на ниво ЕС

Прилагането на проекта се структурира около Работни пакети РП:
РП/WP1 – Управление/Transnational project and financial management
Целта на този РП е да гарантира устойчиво и хармонично управление на проектните
дейности и на тяхното финансиране при зачитане на приетите от ЕС правила и
регулации.
РП/ WP2 - Комуникация/Communication activities
Целта на този РП е да гарантира ефикасното разпространяване на информация за
целите, дейностите и резултатите на проекта с цел създаване на благоприятна среда –
в национален и европейски план, за адекватно прилагане на предложените методи за
оценка на ИС. Ще бъде изградена национална и европейска мрежа от партньорства с
публични институции, изследователски и образователни структури,
финансови
институции, патентни ведомства, за да се повиши капацитетът за финансово
подпомагане на иновативни ММСП.
РП/WP3 - Анализ на актуалното състояние на методите за оценка на ИС,
идентифициране на референции и методологии/ State of the art analysis, IP
valuation, benchmarking and methodology identification
Целта на този РП е да се разработи единна методологична рамка, базирана на
задълбочен анализ на актуалните практики за оценка на ИС. Задълбочен преглед на
иновативни практики ще позволи осъвременяване на методите за оценка на ИС и
разработване на ефикасни оценъчни инструменти в Югоизточна Европа и ЕС. В
рамките на този и следващите
РП партньорите от проекта ще съумеят да
капитализират достиженията на една глобална мрежа от експерти, за да постигнат
възможно най-ефикасната методология за оценка ма ЕС. В рамките на Заключителна
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работна среща на проекта ще бъдат представени постигнатите
резултати и
предоставени на страните- партньори на проекта и на компетентните структури на ЕС .
РП/WP4 – Изработване и адаптиране на алгоритъм/методология за оценка на
нематериални активи /Elaboration and adaption of the algorithm for the evaluation of
intangible assets
Целта на този РП е да разработи – на основата на постигнатото в РП3, алгоритъм за
оценка на технологии и нематерилани активи, с потенциал за патентоване. Ще бъдат
идентифицирани критерии за оценка на ИС и разпределни по модули, както следва:
Модул 1 – Анализ на ИС; и планове за прилагане на IP-portfolio
Модул 2 – Технология на референциите; технически спецификации на изобретения и
знания, подлежащи на анализ и техните планове за приложение
Модул 3 – Вътрешни аспекти – анализ на фирми (от гледна точка на тените вътрешни
знания, компетентности и организации)
Модул 4 - Маркетинг – описание на възможностите на пазарите за изследваните
фирми.
Модул 5 - Външни аспекти - анализ на пазарните тенденции, фокусирани върху
анализираните фирми и техните нематериални активи
РП/WP5 – Прилагане на създадените инструменти и тестване/ Implementation of
supporting tools and testing
Целта на този РП е да разработи и адаптира към националните условия ИТ платформа
за тестване на методологията. Тази платформа е основната рамка за оценяване на
резултатите от проекта и за създаване на база данни с цел анализ и оценка на МСП и
клъстери от гледна точка на техните нематериални активи и интелектуална
собственост.
РП/WP6 - Преглед и оценка на платформата, трансфер на знания и моделиране/
Revision of the platform, transfer of knowledge and modelization
Целта на този РП е да направи подробен и изчерпателен преглед на постигнатите от
проекта резултати и да ги подложи на широко професионално обсъждане.Изградената
транснационална мрежа за обмен на информация ще гарантира устойчивост на процеса
и след приключването на проекта. Ще бъдат осъществени следните дейности:
1. задълбочен преглед на платформата и въвеждане на корекции при необходимост
2. предходната задача ще се осъществи с помощта на Комитет за оценка, чиито
членове – представители на стратегически партньори на проекта, ще проведат
три заседания.
3. Корегираната платформа ще бъде „преведена” на националните езици и
споразумение ще бъде подписано между национални публични и частни
институции, които се анагажират да гарантират устойчивост на платформата
4. Ще бъдат организирани Работни Групи от експерти на национално ниво, които
ще обсъждат различни аспекти на резултатите
5. Ще бъде изградена трансгранична мрежа, която ще продължи, и след
приключването на проекта, да бъде средство за обмен на информация и опит,

Извършено през 2012:
На края на месец ноември екип на ЕПФ участва в стартиращата среща по
проекта в гр. Венеция в Италия, където се подписа и партньорското споразумение за
изпълнение на проекта.
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ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ФОНДАЦИЯ „ЕВРО – ПЕРСПЕКТИВИ” ЗА ПЕРИОДА
01.01.2012 Г. – 31.12.2012 Г.
Изготвен въз основа на Баланса, отчета за приходите и рaзходите и отчета за
паричните потоци

Парични средства към 01.01.2012 г. в хиляди лева
Получено финансиране през периода в хиляди лева
Получени дарения през периода в хиляди лева
Получени през периода суми по заеми, вкл. банкови
приходи и разлики от валутни курсове, други приходи
в хиляди лева
ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Разходи в хиляди лева за периода 2011 г.
За заплати на персонала
За социални осигуровки
За външни услуги, включително хонорари и
счетоводни услуги
За ДМА
За други материали и услуги, включително
командировъчни – пътни, дневни, нощувки
За банкови разходи, лихви по договори и разлики във
валутни курсове
За върнати заеми
За дарения
ОБЩО РАЗХОДИ

Парични средства към 31.12.2012г. в хиляди лева
Дълготрайни материални активи към 31.12.2012 г. в
лева

В хил. лева
25
302
24
111
462

В хил. лева
93
26
115
0
104
3
100
12
453

9
1
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