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Източник: ec.europa.eu 
 
Заглавие: 31,5 милиона евро от Европейската комисия за извеждане на екологични решения 

на пазара 
 
Линк:   
 

 
 
Текст:  
 
Европейската комисия публикува покана за представяне на предложения на стойност 31,5 
милиона евро за 45-те най-добри иновативни проекта.До 5 септември 2013 г. предприятията в 
Европа трябва да представят предложенията си за извеждане на пазара на нови екологични 
решения в следните 5 области:  

1. рециклиране на материали 
2. вода 
3. устойчиви строителни материали 
4. екосъобразни дейности 
5. храни и напитки. 

Eвропейският комисар по въпросите на околната среда Янез Поточник заяви:„Екоиновациите не 
са само част от екологосъобразните дейности на предприятията.Конкурентоспособността на 
Европа през следващите десетилетия ще зависи от нейната способност да преодолее 
ограниченията на ресурсите.Екологично иновативните дейности водят до трансформиране на 
цялата икономика.Насърчавам особено МСП да кандидатстват за финансиране и да помогнат 
на Европа да укрепи водещата си позиция в сектори като управлението на водите и 
отпадъците.“  
Поканата ще обхване 45 проекта  
Поканата е насочена на първо място към частния бизнес, основно МСП, които са разработили 
екологичен продукт, процес или услуга, но имат затруднения при въвеждането им на пазара.В 
поканата се предлага съфинансиране за покриване на до 50 % от разходите за проекта и по този 
начин през тази година ще бъдат подкрепени 45 нови проекта.  
В момента са в ход 185 проекта  
Почти 50 проекта са готови да стартират след поканата от миналата година, а над 185 проекта 
вече са в процес на изпълнение.Примери за сегашните схеми са:оптимизиране на технологията 
за повторно използване на стари тухли в строителството,производство на кожени обувки, които 

http://ec.europa.eu/bulgaria/press_corner/news/200513-mlns_bg.htm
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не съдържат вредни химикали,използване на въглероден диоксидза естествен източник на 
Омега-3и нова техника за производство на килими.  
Контекст 
Екологичните иновации се финансират чрез Рамковата програма за конкурентоспособност и 
иновации (ПКИ) и имат бюджет от около 220 милиона евро за периода 2008 – 2013 
година.Програмата подкрепя технологично изпитани продукти, които спомагат за по-доброто 
използване на природните ресурси в Европа.Екологичните иновации представляват „зелената“ 
част на Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации (ПКИ) и активно допринасят 
за Плана за действие в областта на екологичните технологии.Програмата се управлява от 
Изпълнителната агенция за конкурентоспособност и иновации (EACI).  
Поканата за представяне на предложения за 2013 г. е валидна до 5 септември.На 27 май в 
сградата Charlemagne в Брюксел, Белгия, ще се проведе Европейски информационен ден за 
екологични иновации, на който ще бъде представена подробна информация за приоритетите и 
съвети за това как се кандидатства за финансиране.  

 
Източник: dariknews.bg 
 
Заглавие: Започват обществените обсъждания за въздействието на околната среда на депото в 
Дупница 
 
Линк:   
 

 
 
Текст:  
 
От днес започват обществените обсъждания на� доклада� за� оценка� на �въздействието� 
върху� околната �среда на инвестиционно �предложение ������ "Изграждане� на� 
Регионален� център� за� третиране� на� неопасни� отпадъци,� регион� Дупница"�. ����� 
Срещите� ще� се �проведат �на ��20 май в 17.30�ч.,� в� двора �на �ОУ"Св. Св. Кирил� и 
Методий" в с. Джерман, също днес в� 14.00� ч., е обсъждането в сградата� на кметство� 
Грамаде,�община� Дупница, на �22 май в 10 часа в сградата на кметство Радловци, също в сряда 
в 14 часа в гр. Кюстендил в сградата на Килийното училище.������  
Докладът� за� ОВОС� и� приложенията� към� него� са� на� разположение� на интересуващите 
се� всеки �работен� ден� от� 09.00� до� 12.00� и� от �13.00� до �17.00� часа� в� община� 
Дупница,� кметство� Джерман�/община �Дупница/,�кметство� Грамаде/община�Дупница/,� 
община� Кюстендил,� кметство� Радловци� /община� Кюстендил/� и� РИОСВ�гр.Перник. 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1088022
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Писмени� становища� могат� да� се� предоставят� в� деловодството� на� Община� 
Кюстендил,� кметство� Радловци� /община� Кюстендил/,� Община� Дупница,� кметство� 
Джерман� /община�Дупница/,� кметство�Грамаде�/община�Дупница/, �РИОСВ Перник. 
 


