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99% от
европейските
фирми са МСП
Enterprise Europe Network
Ангажиментът на Европа към малките предприятия

МСП

70% от
китайските МСП
имат експортна
дейност

Понякога размерът

има значение

Други

13% от
европейските
МСП имат
експортна
дейност

30% от МСП в
САЩ имат
експортна
дейност

1

Европейският съюз

означава
огромни
възможности

Достъп до
вътрешен пазар от
450 милиона
потребители

Достъп до
€30 милиарда
ЕС фондове и
финансиране
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Кои сме ние?

One-stop shop за
европейските МСП
Практическа помощ от местни
организации
Вслушване в МСП

Как да намеря нов
пазар в чужбина?

Как да получа европейско
финансиране?

Имам нужда от бизнеспартньор в друга страна …
Как мога да продам моите иновативни
идеи и технологии?

почти 600 организациипартньори в 54 държави

Какво е значението на
Европейското
законодателство за моя
бизнес?
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От създаването си, мрежата е:

Кои сме ние?

• помогнала на 7 000 фирми да подпишат
партньорства за търговия, технология, или
изследвания
• организирала участието на 90,000 фирми в
международни брокерски събития и фирмени
мисии
• отговорила на
теми на ЕС
• привлякла 1

375,000

Enterprise Europe Network
най-голямата информационно-консултантска мрежа в Европа

Цел: да подпомага малките и средните предприятия в развитието на
техния иновативен потенциал и да повиши информираността им за
политиките на Европейската комисия, насочени към бизнеса.

въпроса, касаещи

милион участници в прояви

Членове на консорциума Enterprise Europe Network

Кои сме ние?

Enterprise Europe Network - България 14 партньора с координатор
Фондация „Приложни изследвания и
комуникации”-- София
комуникации”
http://enterprise-europe-network.bg/

№

Име партньор

web site

1

Фондация "Приложни изследвания и комуникации"

www.arcfund.net

2

Българска стопанска камара

www.bia-bg.com

3

Център за иновации на БАН

www.bas.bg/ci

4

Бизнес Информационен и Консултантски Център - Сандански

www.bicc-sandanski.org

5

Бизнес център за подпомагане на МСП - Русе

www.bsc.ruse.bg; www.eic.ruse.bg

6

Търговско-промишлена палата - Добрич

www.cci.dobrich.net

7

Ямболска търговско-промишлена палата

www.yambiz.com

8

Търговско-промишлена палата - Стара Загора

www.chambersz.com

9

Търговско-промишлена палата - Враца

www.cci-vratsa.org

10

Търговско-Промишлена Камара - Пловдив

www.pcci.bg

11

Фондация "ГИС - Трансфер Център"

www.gis-tc.org

12

Българска търговско-промишлена палата

www.bcci.bg

13

АРК консултинг ООД

www.arc.online.bg

14

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

www.mi.government.bg/
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Към кого са нашите услуги?

Какво предлагаме за вас ?
Широка гама услуги за

•
•
•
•
•
•

малки и средни предприятия (МСП);
научноизследователски организации;
браншови камари и асоциации;
бизнес и изследователски ориентирани клъстери;
отделни изследователи и изобретатели;
неправителствени организации и други посреднически
организации, специализирани в предоставянето на помощ
на МСП;

•

правителствени организации.

подпомагане, съдействие и консултиране на МСП
Партньорите в мрежата предоставят информация относно
политиките, програмите и възможностите за финансиране от ЕС и
съдействат за получаване на достъп до тях

Какво предлагаме за вас? (1)
Enterprise Europe Network - България предоставя интегрирани бизнес,
информационииконсултантски услуги, в направления:

Какво предлагаме за вас? (2)
Enterprise Europe Network - България предоставя интегрирани бизнес,
информационииконсултантски услуги, в направления:
2. Технологичен трансфер и иновации:

1. Интегриране на бизнеса в европейския пазар:


Информация за функционирането и възможностите на вътрешния пазар на стоки и услуги,
включително препращане към актуални търгове;



Информация за сертификацията на продукцията, митническите формалности и процедури,
участието в търгове, критериите за екологичност на стоките, СЕ маркиране и др.;



Измерване влиянието на съществуващите политики и въвеждането на нови, свързани с МСП,
чрез проучвания мнението на бизнеса и анализиране на получената информация;



Оказване на помощ на МСП в трансгранични дейности и международно сътрудничество;



Подпомагане на МСП при намирането на партньори от частния и публичния сектор.



Съдействие за технологичен трансфер и технологично развитие - технологична оценка на
производството и технологично проучване с цел улесняване на иновационните процеси;



Съдействие при пазарната реализация на научни разработки - трансфер на нови продукти и
процеси към европейски партньори, търсене на научни, технологични и бизнес партньори,
създаване на високотехнологични смесени пред приятия;



Предоставяне на информация за иновационните политики, законодателството и програмите за
подпомагане на МСП;



Организиране на кооперационни борси за технологичен трансфер и ноу-хау между иновативни
предприятия;



Предоставяне на информация за технологични оферти и заявки в тематичната област на
дейност на предприятието под формата на абонамент.
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Какво предлагаме за вас? (3)
Enterprise Europe Network - България предоставя интегрирани бизнес,
информационииконсултантски услуги, в направления:
3. Програми и проекти:




Популяризиране на инициативите, политиките и програ мите на ЕС и на процедурите за
кандидатстване за финансова подкрепа;
Консултиране на МСП в подготовката на предложения за кан-дидатстване по Структурните
фондове на ЕС, Седмата рамкова програма на ЕС, Националния иновационен фонд и други.

Enterprise Europe Network в България
периодично издава специализиран бюлетин и поддържа интернет страница
www.enterprise-europe-network.bg

Организирани брокерски срещи:
срещи:

Как работим?
1. Фирма/организация заявява интерес;
2. Заявителят бива контактуван и се определя среща за посещение;
3. Извършване на обстойно запознаване с дейността на фирмата по време
на посещението (фирмена визита или технологичен анализ);
4. EEN консултантът изпраща кратък списък с предложения за извършване
на услуги;
5. Изработва се технологичен или бизнес профил за фирмата и продуктите й;
6. Профилът се въвежда и публикува в базата данни на EEN;
7. Получават се интереси към профила от чуждестранни ползватели на
базата данни;
8. Водят се преговори;
9. Сключва се договор.

Организирани брокерски срещи:
срещи:
Примери от EEN Добрич
Селското стопанство и
всичко за него
 40 участника от
България и Румъния
 55 срещи
EEN Добрич и Констанца, Август 2010
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Организирана среща
среща:: Мисия за растеж

E-бюлетин:

Примери от EEN Добрич
Мисия за растеж в Сицилия
323 фирми участници и
проведени повече от 1058
срещи.

Enterprise Europe Network - Добрич
ЕКИПЪТ:
Герман Германов,
Татяна Гичева, Георги Колев,
Светлозар Стоянов, Ренета Палова
Веселина Стоянова, Веселина Дженкова

Добрич 9300;
ул."България" П.К. 182
тел.: +359 58 601472; 601471; 601435
факс: +359 58 601434
е-mail: een@cci.dobrich.net

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
гр. Добрич
ул. България 3
тел. +359 58 601472
Ръководител Enterprise Europe Network - Добрич - Татяна Гичева
e-mail: tgicheva@cci.dobrich.net

7

