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Enterprise Europe Network

Мисии за растеж
гр. Добрич, 29.04.2014

„Европа трябва да възвърне доверието в своята 
способност да изобретява, да се впуска в нови 
начинания, да създава иновации и да расте. 
Поради това Европа трябва да постави на 
преден план реалната икономика и 
промишлеността, своята сила.“ 

Антонио Таяни, 
заместник-председател на Европейската комисия, комисар по 

въпросите на промишлеността и предприемачеството 



2

Мисиите за растеж са част от стратегията EUROPE 2020, с цел 
насърчаване на бизнес сътрудничеството.

Включват политически и бизнес срещи и дискусии в области от взаимен 
интерес, касаещи предприятията и промишлената политика.

- подпомагат излизането от икономическата криза
- повишават конкурентноспособността 
- разширяване на контактите в Европа и извън нея

Чрез тях Европейската комисия промотира своите политики.

Мисии за растежМисии за растеж

• Да се засили сътрудничеството между ЕС и другите страни и 
региони от света чрез комбиниране на бизнес и политически срещи 
по въпросите, касаещи предприятията и промишлената политика. 

• Да се проучи по-добре бизнес климата в други страни и региони на 
света.

• Да се популяризират възможностите за бизнеси и инвестиции

• Представители на ЕК да имат преки срещи с бизнес средите в 
другите страни. 

• Да се популяризира интернационализацията на фирмите от 
Европа. 

• Да се популяризира Европа, като възможност за инвестиции: 
външната търговия на вътрешния Европейски пазар.

ЦелиЦели

ДестинациитеДестинациите за мисиите се планират в сътрудничество с Европейските 
бизнес федерации, дипломатическите мисии и представителства на 
заинтересованите страни. 

Датата и мястото Датата и мястото в дадена страна се договарят, като често съвпадат с 
други събития (бизнес панаири, важни конференции, и т.н.). Мисиите се 
фокусират върху специфични индустриални сектори. 

ИнформацияИнформация за мисиите: 

- Главна Дирекция Предприятия - http://ec.europa.eu/enterprise/index_en.htm
- Европейската  мрежа Enterprise Europe Network http://een.ec.europa.eu

- Индустриални федерации

- Посолствата на страните членки 

- Делегации и представителства на Европейския съюз

Участие: Участие: Всички заинтересовани фирми, които сами покриват своите 
разходи за пътуване и настаняване. 

КакКак??
Официална страница на ЕК за Мисиите за растеж:
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/mission-growth/missions-for-growth/index_en.htm

КъдеКъде ??
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„ КОНФЕРЕНЦИЯ И В2В СРЕЩИ ПО ИНТЕРЕСИ – MISSION FOR GROWTH И

ДЕМОНСТРАЦИОННА ВИЗИТА ВЪВ ФЕРМА ЗА БИО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ”,
ПАЛЕРМО, ИТАЛИЯ

http://www.b2match.eu/m4g-italy-sicily/

ПримериПримери „КОНФЕРЕНЦИЯ И В2В СРЕЩИ ПО ИНТЕРЕСИ – МИСИЯ ЗА РАСТЕЖ И

ДЕМОНСТРАЦИОННА ВИЗИТА ВЪВ ФЕРМА ЗА БИО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ” ,

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

гр. Добрич гр. Добрич 
ул. България 3 ул. България 3 
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