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ЕП подкрепи Механизма за
възстановяване и устойчивост
На 10 февруари Парламентът одобри
Механизма
за
възстановяване
и
устойчивост, чиято цел е да помогне на
държавите от ЕС да се справят с
последиците от пандемията от COVID-19.
 Механизмът е най-големият структурен

елемент на пакета от стимули Next Generation EU
 Осигуряват се безвъзмездни средства и
заеми в размер на 672,5 млрд. евро за
ограничаване на последиците от пандемията
 Средствата
ще
подкрепят
ключови
области на политиката, като преход към
зелена икономика, цифрова трансформация,
готовност за действия при криза, както и
политики, насочени към децата и младежите
 зачитането на принципите на правовата
държава и на основните ценности на ЕС е
предпоставка за получаване на финансиране
Регламентът относно целите, финансирането и
правилата за достъп до Механизма за
възстановяване и устойчивост (МВУ) беше
приет с 582 гласа „за“, 40 „против“ и 69
„въздържал се“. МВУ е най-големият структурен елемент на пакета за възстановяване
Next Generation EU (Инструмента на ЕС за
възстановяване), който възлиза на 750 млрд.
евро.
Ограничаване на последиците от пандемията
Ще бъдат осигурени безвъзмездни средства и
заеми в размер на 672,5 млрд. евро за
финансиране на национални мерки, предназначени да смекчат икономическите и социалните последици от пандемията. В рамките на
МВУ могат да бъдат финансирани също и
свързани проекти, чието изпълнение е
започнало на 1 февруари 2020 г. или след
това. Средствата ще бъдат на разположение
за период от три години, като правителствата
на държавите членки могат да искат до 13%
предварително
финансиране
за
своите
планове за възстановяване и устойчивост.

Допустимост за получаване на финансиране
За да бъдат допустими за финансиране,
националните планове за възстановяване и
устойчивост трябва да се съсредоточат върху
ключови области на политиката на ЕС –
прехода към зелена икономика, включително
биологичното разнообразие, цифровата трансформация, икономическото сближаване и
конкурентоспособността, както и социалното и
териториалното сближаване. Плановете, съсре
-доточени върху реагирането при кризи и
подкрепа за институциите да се подготвят за
бъдещи кризи, както и политиките за децата и
младежите, включително образование и
умения, също са допустими за финансиране.
Най-малко 37% от бюджета на всеки план
трябва да е предназначен за действия в
областта на климата, а най-малко 20% – за
действия в областта на цифровизацията.
Плановете следва да имат трайно социалноикономическо въздействие, да включват
всеобхватни реформи и стабилен инвестиционен пакет и да не носят значителни вреди
на екологичните цели.
Регламентът също предвижда, че средства от
МВУ могат да получат само държавите членки,
ангажирани със защитата на принципите на
правовата държава и основните ценности на
Европейския съюз.
Диалог и прозрачност
EU, която отговаря за мониторинга на
изпълнението на МВУ, може да бъде
приканена да изпраща свои представители на
заседания на съответните комисии на Парламента на всеки два месеца с цел обсъждане на
напредъка във връзка с възстановяването и
реализацията на междинните и крайните цели
от държавите членки. Комисията също така ще
предостави на държавите интегрирана система
за информация и мониторинг с цел
осигуряване на съпоставими данни за това как
се използват средствата.
Източник: Европейски парламент
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Кампания #ДасигражданинЕСуперяко

Европейската комисия в България стартира
кампанията #ДасигражданинЕСуперяко в
подкрепа на гражданското образование и
активното гражданство у нас.
От септември 2020 г. учениците в 11. клас за
първи път изучават Гражданско образование в
училище. С новия предмет в учебната
програма най-после навлизат теми като
демокрация, гражданство и идентичност,
медийна грамотност, права и задължения на
гражданите – все въпроси от ключово значение
за едно активно и солидарно общество. В
същото време, въвеждането на нов предмет в
училище е предизвикателство, както за
учениците, така и за учителите.
Европейската
комисия
в
България,
образователният портал Уча.се и Софийска
платформа създадоха 36 видео урока по учебното съдържание.
Основната цел на уроците е да повишат
интереса към предмета и да дадат възможност
на младите хора да развият знанията си по
интерактивен и интересен за тях начин.
Достъпът до видеата е напълно безплатен –
за учениците и всички граждани, които
проявяват интерес към темата. Освен интерактивните видео уроци, в рамките на
инициативата е разработено и помагало за
учители с идеи за различни дискусии,
упражнения и дейности в час.
За да популяризира проекта, Европейската
комисия в България стартира онлайн кампанията #ДасигражданинЕСуперяко.
Освен да достигне до ученици и учители в
цяла страна, целта на кампанията е да ангажира колкото се може повече хора с темата за
гражданското образование и активното гражданство.

Бъдещето на демокрацията зависи от
младите хора, но и от всеки един от нас,
затова е от ключово значение да познаваме
основните демократични ценности и обществените процеси, да бъдем активни граждани
и да работим за положителна промяна и
едно по-добро бъдеще в България.

Учебната програмата и видео уроците са
съобразени с учебния план за 11. клас и са
разпределени в три раздела:
Раздел 1: Граждани, политика и демокрация
Раздел 2: Граждани, права и отговорности
Раздел 3: Идентичности и различия в обществото
Кампанията #ДасигражданинЕСуперяко се
провежда между ноември 2020 г. и февруари
2021 г. Всички видеа могат да бъдат гледани
напълно безплатно след регистрация на
портала Уча.се
Източник:
България

Представителство

на

ЕК

в
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Коронавирус: подготвяне на Европа за
нарастващата заплаха от варианти
Комисията предлага незабавни действия за
подготовка на Европа за нарасналата
заплаха от нови варианти на коронавируса.
Новият Европейски план за готовност за
биологична защита от варианти на COVID-19
- Инкубаторът HERA - включва сътрудничество с изследователи, биотехнологични
дружества, производители и публични
органи в ЕС и в световен мащаб с цел
откриване на нови варианти на вируса,
предоставяне на стимули за разработване
на нови и адаптирани ваксини, ускоряване
на процеса на одобряване на тези ваксини и
увеличаване на производствения капацитет.
Важно е да бъдат предприети действия сега,
тъй като продължават да се появяват нови
варианти
на
вируса
и
възникват
предизвикателства, свързани с увеличаването
на производството на ваксини. Инкубаторът
HERA ще послужи и като модел за дългосрочната готовност на ЕС за извънредни
ситуации, свързани със здравето.
Ключовите действия за повишаване на
готовността, разработване на ваксини за
вариантите и увеличаване на промишленото
производство са следните:
1. Откриване, анализиране и оценка на
вариантите разработване на специализирани
тестове за новите варианти и подкрепа за
геномното секвениране в държавите членки с
финансиране от ЕС в размер на най-малко 75
млн. евро;
 постигане
на целта от 5% геномно
секвениране на положителните тестове, за да
се подпомогне идентифицирането на вариантите, да се следи тяхното разпространение в
популациите и да се изследва въздействието
им върху заразността;
 насърчаване на научните изследвания и
обмена на данни за вариантите с финансиране
в размер на 150 млн. евро;
стартиране на мрежата VACCELERATE за
клинични изпитвания за COVID-19, която
обединява 16 държави - членки на ЕС, и пет
асоциирани държави, асоциирани държави,
включително Швейцария и Израел, с цел обмен на данни и постепенно обхващане на деца

и юноши в клиничните изпитвания.
2. Ускоряване на регулаторното одобрение на
адаптирани ваксини: въз основа на модела за
ежегодната противогрипна ваксина ЕС ще
предостави ускорено одобрение на адаптирани
ваксини срещу COVID-19 чрез:
 адаптиране на регулаторната рамка, като
например изменение на регулаторната процедура, за да се даде възможност за
одобрение на адаптирана ваксина с по-малък
набор от допълнителни данни, представяни
периодично на Европейската агенция по
лекарствата (ЕМА);
 предоставяне на насоки относно изискванията за данните за разработчиците от ЕМА,
така че изискванията по отношение на вариантите да бъдат предварително известни;
 улесняване на сертифицирането на нови
производствени обекти или на такива с променено предназначение чрез включване на
регулаторните органи на ранен етап;
 обмисляне на нова категория спешни разрешения на ваксини на равнището на ЕС със
споделена отговорност между държавите
членки.
3.Увеличаване на производството на ваксини
срещу COVID-19: ЕС: ще актуализира или
сключи нови предварителни споразумения за
покупка - за подпомагане на разработването на
нови и адаптирани ваксини чрез финансиране
от ЕС, с подробен и надежден план, показващ
капацитета за производство на ваксини в ЕС и
за надеждни доставки в срок.
 ще работи в тясно сътрудничество с производителите за подпомагане на наблюдението на веригите на доставки и преодоляване на
установените затруднения в производството;
 ще подкрепи производството на допълнителни ваксини, насочени към новите варианти;
 ще разработи доброволен специален механизъм за лицензиране, с цел улесняване на
трансфера на технологии;
 ще подпомага сътрудничеството между
предприятията;
 ще гарантира производствения капацитет на
ЕС чрез разработване на проекта „EU FAB“.
Източник: Европейска комисия
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Два български проекта са отличени с
Наградата за европейски гражданин
Проектите „Медея“ на сдружение „Легал арт
център“ и „Виждам чрез музика“ на
фондация „Музика за България“ са сред 30те лауреата от 25 страни, спечелили
Наградата за европейски гражданин за 2020
г.
Отличието се присъжда от Европейския
парламент на граждани или организации за
осъществени от тях проекти, спомагащи за
насърчаване
на
по-доброто
взаимно
разбирателство
и
интеграция
между
гражданите на държавите членки или за
подпомагане на сътрудничеството в областта
на културата, което допринася за укрепването
на европейския дух и дава конкретен израз на
ценностите, заложени в Хартата на основните
права на Европейския съюз. Тя е под формата
на почетен медал и има символично
изражение. Изданието на наградата през 2019
г. не се състоя заради провеждането на
изборите за Европейски парламент, а
процедурата по избор на лауреати за 2020 г.
бе отложена заради пандемията.
Представителите на двата отличени проекта
от България ще получат почетен медал на
церемония по награждаването, която ще се
проведе най-напред на национално ниво, а
след това всички европейски лауреати ще
бъдат поканени на централна церемония по
награждаването в Брюксел или Страсбург,
насрочена за ноември 2021 г.
Селекцията
на
30-те
лауреати
беше
извършена от 11-членно европейско жури,
ръководено от заместник-председателя на ЕП
Дита Харанзова (Обнови Европа). То направи
своя избор, след като българското национално
жури в състав Асим Адемов (ЕНП), Цветелина
Пенкова (С&Д), Илхан Кючюк (АЛДЕ), Симона
Димитрова (Национален младежки форум) и
Биляна Богоева (Българско училище за
политика „Димитър Паница“) излъчи своите
номинации измежду подадените кандидатури
от България.

и разглежда темата за толерантността и други
европейски ценности не само като говори за
тях, но и като ги разгръща чрез мащабен
театрален продукт, който дава възможност за
обединяване на местната общност в едно
колективно преживяване. Той продължава и
след представянето си в Пловдив като част от
програмата на Европейската столица на културата през 2019 г. и заслужава да бъде отличен
поради своя обхват, избраните целеви групи и
стремежа да насърчава по-широк достъп до
култура.
Другият лауреат на наградата от България е
проектът „Виждам чрез музика“ на фондация „Музика за България“, представлявана от
Мелина Крумова. Неговата мисия е да развива
музикалното образование и култура и да
предоставя иновативни възможности за хора в
неравностойно положение, които искат да се
занимават с музика.
Досегашните лауреати на Наградата за
европейски гражданин на ЕП от България са:
2018 г. – Архимандрит Партений Фидановски;
2016 г. – Мариана Пенчева и Иван Николов;
2015 г. – Народно читалище „Бъдеще сега
2006“;
2014 г. – Доброволците от СУПЦ Варна и
журналистът Христо Христов;
2013 г. – Акад. Валери Петров и д-р Милен
Врабевски;
2012 г. – Петър Петров, механик на кораба
„Коста Конкордия“.
Източник: Европейски парламент

Проектът „Медея“ на сдружение „Легал арт
център“, представлявано от актрисата Снежина Петрова, е номинирано от националното
жури, тъй като включва работа с деца от
различни етнически групи
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Какво представлява кръговата
икономика и защо е важна
Кръговата икономика е модел на производство и потребление, ограничаващ до
минимум отпадъците. Той носи ползи за
околната среда, икономиката и всички нас.

Европейският съюз произвежда над 2,5 млрд.
тона отпадъци годишно. В момента той
обновява законодателството си, за да насърчи
преминаването към един по-устойчив модел,
известен като кръгова икономика.
Европейската комисия представи през март
2020 г. нов план за насърчаване на кръговата
икономика, който включва предложения за
устойчиво
проектиране
на
продукти,
намаляване на отпадъците и разширяване на
правата на потребителите, включително с
право на поправка на стоките.
Специално внимание се обръща на сектори,
които
използват
много
ресурси,
като
електрониката
и
комуникациите,
производството на пластмаса и текстил и
строителството.
Планът
за
кръговата
икономика е в съответствие с промишлената
стратегия на ЕС и е в рамката на инициативите
по Европейския зелен пакт.
През февруари 2021 г. Парламентът одобри
позицията си по новия план за кръговата
икономика, като призова за допълнителни
мерки за постигане на екологична устойчивост
и въглеродна неутралност до 2050 г.
Препоръките
включват
затягане
на
изискванията за рециклиране и обвързващи
цели за използването на материали и
намаляване на отражението на потреблението
върху околната среда към 2030 г.
Какво представлява кръговата икономика
Кръговата икономика е модел, насочен към
удължаване на жизнения цикъл на продуктите.
На практика това означава възможно найдълго
споделяне,
заемане,
повторно
използване, поправка и рециклиране на
съществуващи материали и продукти.
Когато един продукт достигне края на живота
си, материалите, от които той е съставен,
продължават да се ползват по друг начин.
Това се прави отново и отново и така се
намалява до минимум изхвърлянето на
отпадъци.

Концепцията за кръгова икономика се изгражда
в противовес на традиционния линеен модел,
при който се използват суровини, създават се
неща от тях, те се консумират и остатъците се
изхвърлят. Този модел разчита на големи
количества евтини и достъпни материали и
източници на енергия.
Част от традиционния модел е и вграждането на
дефекти в уредите, за да спрат те да работят на
определена дата или след определен брой
цикли и потребителите да бъдат принудени да
си купят нови. Европейският парламент се
обявява срещу тази практика, която пилее
ресурси.
Защо трябва да преминем към кръгова
икономика - Тъ рсенето на суровини и енергийни ресурси расте, но много от тях са
ограничени по количество. Често те не достигат
в рамките на ЕС и европейските страни стават
зависими от внос от други държави.
Не трябва да се подценява и ефектът върху
околната среда - добивът и потреблението на
суровини увеличава консумацията на енергия и
емисиите на парникови газове. По-разумното
използване на суровини може да помогне в
борбата срещу промените в климата.
Какви са ползите
Намаляването на отпадъците, екопроектирането, повторната употреба и други подобни
мерки могат да спестят много пари на
предприятията в ЕС и да намалят общите
годишни емисии на парникови газове. В момента
производството на материали, които използваме
в ежедневието, генерира около 45% от емисиите
в ЕС.
Преходът към кръгова икономика ще намали
екологичното
замърсяване,
ще
облекчи
проблемите с набавянето на суровини, ще
засили иновациите и конкурентоспособността.
Промяната има потенциал да добави още 0,5%
към брутния вътрешен продукт на ЕС и да
създаде 700 000 работни места в Европа до
2030 г. Потребителите ще получат също така
достъп до по-устойчиви и икономични продукти.

Източник: Европейски парламент
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Зеленият пакт: градовете и регионите
определят пътната карта за 2021 г.

Европейският комитет на регионите (КР)
предложи пътна карта за Зеления пакт за
2021 г.
На 4-ото заседание на работната група „Зелен
пакт на местно равнище“ местните лидери
постигнаха съгласие относно политическите
цели и приоритети за ускоряване на прехода
към въглеродна неутралност, като същевременно поставиха градовете и регионите в
центъра на възстановяването от COVID-19.
Основни цели са насърчаването на активната
субсидиарност, засилването на институционалното сътрудничество и улесняването на прекия
достъп до фондовете на ЕС. Санирането на
сгради, екологизирането на градските райони и
декарбонизацията на транспорта се отличават
като приоритетни области. На заседанието
бяха обсъдени и предизвикателството на интелигентните градове и механизмът за справедлив преход. И двете заемат важно място във
връзка с изпълнението на програмата на
Зеления пакт.
На следващата пленарна сесия на КР през
март асамблеята на местните и регионалните
власти в ЕС ще проведе дебат с Кадри
Симсон , европейски комисар по въпросите на
енергетиката, относно вълната на саниране —
мащабния план на ЕС за подобряване на
енергийните характеристики на сградния фонд
в Европа.

На 15 юни 2020 г. беше създадена работната
група „Зелен пакт на местно равнище“, която
се състои от тринадесет членове на Европейския комитет на регионите.
На специалния интернет портал на КР скоро
ще бъде на разположение окончателната
версия на пътната карта за 2021 г. на работната група „Зелен пакт на местно равнище“.
Допълнителна информация:
Зеленият пакт на местно равнище (ЗПМР) е
инициатива на Европейския комитет на
регионите в рамките на приоритета за „изграждане на издръжливи общности“, която
има за цел да постави градовете и регионите
в центъра на Европейския зелен пакт и да
гарантира, че както стратегията на ЕС за
устойчив растеж, така и плановете за възстановяване от COVID-19 ще доведат до
пряко финансиране за градовете и регионите
и конкретни проекти за всяка територия. С
цел насърчаване и ускоряване на действията
Зеленият пакт на местно равнище включва
онлайн карта с 200 най-добри практики.
Източник: Европейски комитет на регионите
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Подкрепа за малки
предприятия с оборот над
500 хил. лв.
Главна дирекция „Европейски фондове за
конкурентоспособност”, Управляващ орган
на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“
2014-2020
кани
желаещите
да
представят
проектни
предложения
по
Приоритетна
ос
2
„Предприемачество и капацитет за растеж на
МСП“,
Инвестиционен
приоритет
2.2.
„Капацитет за растеж на МСП” като обявява
процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.089
„Подкрепа
за
малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за
преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Предоставяната по процедурата безвъзмездна
финансова помощ е под формата на преки,
безвъзмездни средства съгласно раздел 3.1 от
„Временна рамка за мерки за държавна помощ в
подкрепа на икономиката в условията на
сегашния епидемичен взрив от COVID-19“ от
19.03.2020 г.
По процедурата се прилага опростено отчитане
на разходите на база еднократна сума за
оперативни разходи съгласно чл. 67 (1), т. в / от
Регламент 1303/2013.

Целта на процедурата е осигуряване на
оперативен капитал за българските малки
предприятия, реализирали оборот над 500 000
лв. за 2019 г., за справяне с последиците от
пандемията COVID-19.

Кандидатите могат да задават допълнителни
въпроси и да искат разяснения във връзка с
Условията за кандидатстване до 10 (десет) дни
преди крайния срок за подаване на проектни
предложения. Допълнителни въпроси могат да
се задават в ИСУН 2020 чрез модул “Електронно
кандидатстване“, процедура BG16RFOP0022.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот
над 500 000 лв. за преодоляване на
икономическите последствия от пандемията
COVID-19“.
Няма да бъдат предоставяни отговори на
въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат
изпращани индивидуални отговори на зададени
от кандидатите по процедурата въпроси.
Подаването на проектното предложение се
извършва изцяло по електронен път чрез
попълване на опростен уеб базиран формуляр
за кандидатстване и подаване на формуляра и
придружителните документи чрез ИСУН 2020
единствено с използването на валиден
Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от доставчик на квалифицирани електронни
удостоверителни услуги по смисъла на чл. 3,
параграф 20) от Регламент (ЕС) № 910/2014,
чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния
интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Общият размер на безвъзмездната финансова
помощ по процедурата е 78 233 200 лв., като
(66 498 220 лева от Европейския фонд за
регионално развитие и 11 734 980
лв.
национално съфинансиране).
Допустимите кандидати трябва да отговарят на
изискванията за малко предприятие съгласно
Закона за малките и средни предприятия, да
са реализирали оборот за 2019 г. равен на или
надвишаващ 500 000 лв. и да са регистрирали
общо за три, избрани от тях месеца в периода
от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца
на кандидатстване, средноаритметичен спад
от поне 20% спрямо средноаритметичния
оборот за същите три месеци за 2019 г. Също
така, допустими по настоящата процедура за
подбор на проекти са само кандидати, които
имат минимум две приключени финансови
години (2018 г. и 2019 г.) преди датата на
обявяване на процедурата, в рамките на които
да са извършвали стопанска дейност.
Предоставените по процедурата средства за
оборотен капитал следва да бъдат използвани
за покриване на текущите оперативни разходи
на кандидатите.

Крайният срок за подаване на проектни
предложения е 16:30 часа на 15.03.2021 г.

Документи за кандидатстване

Източник: www.eufunds.bg
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