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Подпомагане създаването на контакти с 

чуждестранни партньори и съдействие 

от Enterprise Europe Network за идентифициране 
на нови бизнес и проектни възможности
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Кои сме ние?

Enterprise Europe Network e най-голямата мрежа в
подкрепа на МСП с международна ориентация;

Мрежата съществува в над 600 организации от над
60 страни в целия свят.

Каква е нашатa цел?

Повишаване конкурентоспособността на бизнеса
чрез предоставяне на интегрирана подкрепа за
развитие на иновации и бизнес партньорства;

Обединяване усилията и експертизата на над 3000
експерта в Европа, Азия, Северна и Южна Америка.
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Бизнес коопериране:

✓Поддържане на най-голямата база данни 
за бизнес, технологично или проектно 
сътрудничество;
✓Организиране на бизнес мисии и 
двустранни бизнес срещи

Консултации и обучения:

Повишаваме информираността на бизнеса 
относно:

✓Европейско законодателство 
✓Навлизане на международния пазари
✓Защита на интелектуална собственост
✓Възможности за финансиране по 
европейските програми

Подкрепа за стимулиране на
иновациите:

✓Оценка на иновационния капацитет 
на фирми с инструмента 

✓Препоръки за оптимизиране на 
процесите свързани с управление на 
иновациите

✓Предоставяне на подкрепа за 
реализация и комерсиализация на 
иновативни идеи чрез намиране на 
подходящите партньори и програми
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Портал Access2Markets 

Износ от ЕС, внос в ЕС — всичко, което трябва да знаете

• информация за продукти 

• тарифи и данъци

• митнически процедури

• правила за произхода

• пречки пред търговията

• изисквания към продуктите

• статистика

за всички държави от ЕС и за повече от 120 експортни пазара в света.

Линк за достъп: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/bg/home

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/bg/home


een.ec.europa.eu

Европейския съвет за иновации, инструмент „Ускорител“ (EIC 
Accelerator) 

- Подкрепя по-късния етап от развитието на технологиите, технологично

ниво на готовност TRL 5/6 или по-високо

- Подкрепя пробивни иновации във всяка област на технологиите и

приложенията (бюджет 592,5 млн. евро)

- По направление за справяне с глобални предизвикателства (EIC

Accelerator Challenge), са предвидени близо 495 млн. евро за пробивни

иновации с въздействие върху Зеления пакт, икономическото

възстановяване и за цифрови и здравни технологии.
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Европейския съвет за иновации, инструмент 
„Ускорител“ (EIC Accelerator) 

ФИНАНСИРАНЕ

- до 2,5 млн. евро за разходи за развитие на иновации. От 500 000 до 15

млн. евро са предвидени под формата на капиталови инвестиции.

Проектни предложения чрез попълване на кратка форма за

кандидатстване могат да бъдат подавани по всяко време.

Представяне на цялостно проектно предложение

Обявените за направления Accelerator Open и Accelerator Challenge крайни

дати за подаване на пълния пакет документи са определени на 16-ти юни

и 6-ти октомври 2021г.

Линк: https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-accelerator_en

https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-accelerator_en
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Норвежки финансов механизъм, Програма Развитие на бизнеса, 
иновации и МСП, България

ФИНАНСИРАНЕ: 5 000 – 80 0000 евро/проект

Тази покана ще финансира проекти, подадени от български стартиращи фирми.

Фокусът на проектите трябва да бъде една от двете основни области на програмата:

Иновации в зелената индустрия и Технологии на благосъстоянието.

- Краен срок: 18 ноември 2021, 14:00ч. българско време

- Кой може да кандидатства: Български микро и малки предприятия, които трябва

да са създадени и регистрирани за най-малко 6 месеца и максимум 4 години

работа към датата на крайния срок за поканата; трябва да работят в рамките на

една от двете фокусни области на програмата (Иновации в зелената индустрия /

Технология на благосъстоянието).

- Линк:https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-

grants/Programmes/business-development/Bulgaria/startupbulgaria/

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/Bulgaria/startupbulgaria/
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Инициатива на програмата Ideas Powered for Business към EUIPO, 
подкрепена от Европейската комисия и в сътрудничество с 

националните и регионалните служби за интелектуална 
собственост на ЕС. 

Услуга 1 — услуги за предварителна диагностика на ИС (IP Scan): Тази 

услуга може да Ви помогне да решите за какви права за интелектуална 

собственост (ПИС) да кандидатствате, как да разработите Вашия 

портфейл, ако вече имате регистрирани права, и как да планирате 

стратегията си за бъдещето;

Услуга 2 — такси за заявки за марка на ЕС и за дизайн: Ако обмисляте 

да регистрирате търговска марка или дизайн на ниво ЕС, на регионално (в 

Бенелюкс) или национално ниво. 
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Инициатива на програмата Ideas Powered for Business към EUIPO, 
подкрепена от Европейската комисия и в сътрудничество с 

националните и регионалните служби за интелектуална 
собственост на ЕС. 

На всяко малко или средно предприятие (МСП) може да бъде

възстановена сума с максимален размер до общо 1500 EUR като

безвъзмездна помощ в подкрепа на тези услуги.

ВРЕМЕВИ ПРОЗОРЕЦ 3 (01.05.2021 - 31.05.2021)

ВРЕМЕВИ ПРОЗОРЕЦ 4 (01.07.2021 - 31.07.2021)

ВРЕМЕВИ ПРОЗОРЕЦ 5 (01.09.2021 - 30.09.2021)

Link: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/online-services/ideas-powered-for-

business

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/online-services/ideas-powered-for-business
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Участвайте в безплатни бизнес срещи в рамките на 2021 EEN 
GREEN AND ICT BROKERAGE EVENT

Дата: 22-30 септември 2021

Това брокерско събитие ще обедини компании (купувачи, както и 
доставчици), университети и изследователски организации от Тайван 
и голям брой европейски страни. То е уникална възможност за 
генериране на нови бизнес контакти и възможности. Моделът е 
ефективен от гледна точка на средства и време. 

Събитието ще бъде съпътствано от уебинари с участието на експерти 
от зелената и ИКТ индустрии от Тайван и Европа.
Срещи: 30-минутни двустранни онлайн срещи ще бъдат насрочени 
според индивидуалния график и интереси на всеки участник

Линк за регистрация: https://2021-een-green-ict.b2match.io/signup в 
срок до 21 септември 2021г. 

https://2021-een-green-ict.b2match.io/signup
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Двустранни бизнес срещи

Участвайте в двустранни бизнес срещи в рамките на MARKETPLACE 
AUSTRIA FOOD & BEVERAGES 2021

Дата: 6 октомври 2021 г. 

Събитието представлява форум за международно сътрудничество с 

австрийски производители на храни, търговци на дребно и търговци на едро. 

То дава възможност за лични срещи с австрийски производители на храни и 

напитки, посещение на различни компании и производствени обекти, 

информативни беседи за австрийската хранителна индустрия и други.

B2B срещи: Ще можете да организирате разговори лице в лице с избраните 

от Вас компании в периода 1 юни - 30 септември 2021 г.

Линк за регистрация: https://food2021.b2match.io/

https://food2021.b2match.io/
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Двустранни бизнес срещи

Участвайте в безплатни бизнес срещи в рамките на @SMART 
MANUFACTURING MATCHMAKING 2021

Дата: 17 ноември 2021

@Smart Manufacturing Matchmaking 2021 предоставя уникална възможност за срещи с

компании, изследователски центрове и представители на публични администрации,

работещи в сферата на умното производство и индустрия 4.0. То е уникална

възможност да разберете повече за най-новите съвременни технологии, тенденциите

в търсенето на иновации от институциите и градовете, новите приложения от МСП и

техническите предизвикателства, пред които са изправени големите компании.

Линк за регистрация и участие: https://smm2021.b2match.io/ в срок до 12 ноември 

2021г.

https://smm2021.b2match.io/
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Участвайте в двустранни бизнес срещи в рамките на 
B2B@DIGITALRAILCONVENTION2021

Дата: 08 септември 2021

Събитието ще се проведе като част от Конвенцията за цифровите железопътни 

линии 2021г. Планирано е като събитие на място, но може да се проведе и 

виртуално, практически поради настоящата несигурна ситуация (Covid).

Виртуалното участие в събитието е безплатно.

Участието на място изисква регистрация за Конвенцията за цифровите 

железопътни линии 2021, с редовна цена от 500Е /с промо код 430Е/

Country presentations - parallel to the B2B meetings – Индия, Великобритания, 

Германия

Линк за регистрация: https://digitalrailconvention2021.b2match.io/

https://digitalrailconvention2021.b2match.io/
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Мария Шапкарова

Тел. 02 81 17 525

een@bcci.bg

http://een-bcci.com/

Enterprise Europe Network 

Българска търговско-промишлена палата

Свържете се с нас:

Follow us at

mailto:een@bcci.bg
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Благодаря за вниманието!


