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Някои аспекти  
от Дните на отворени врати 2010, Брюксел 

 
         д-р Димитър Радев 



ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ 2010 г. , Брюксел, 4-7 октомври: 
 „Европа 2020: конкурентоспособност, сътрудничество и 
сближаване за всички региони“  

Проведени над 130 семинара, групирани около три 
теми:  

1.Конкурентоспособност: иновации, регионално 
развитие и екологосъобразен икономически растеж;  

2.Сътрудничество: междурегионално, 
трансгранично и макрорегионално сътрудничество; 

3.Сближаване: териториално и социално 
сближаване, както и начини за по-добро интегриране 
на различните политики на местно и регионално 
равнище.  

 

Дни на отворените врати, Варна, 11.11.2010г. 



Стратегия Европа 2020  

Приоритети  
1.  Умен растеж: развиване на икономика базирана на 

познание и иновации  

 2. Устойчив растеж: поощряване на по-конкурентна 
икономика, използвайки по-малко и по- ефективно 
наличните ресурси и зелена енергия  

3. Приобщаващ растеж: подкрепа за икономика, която 
осигурява работни места, социално приобщаване и 
териториално сближаване  

 

ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ 2010 г. , Брюксел, 4-7 октомври: 
 „Европа 2020: конкурентоспособност, сътрудничество и 
сближаване за всички региони“  

Дни на отворените врати, Варна, 11.11.2010г. 



 Стратегия Европа 2020                                                  

Цели 
 75% от населението между 20 – 64 години да имат работа; 

  3% от Европейския Общ Вътрешен продукт да бъде 
инвестиран  в НИРД; 

 "20/20"  намаляване в ЕС на емисиите на парникови газове с 
20% и енергията от възобновяеми източници да бъде 20% от 
потреблението на енергия; 

 Поне 40% от по-младото поколение да има висше образование 
и броят на преждевремено напусналите училище да е под 10%;  

 по-малко от 20 милиона души да бъдат изложени на риск от 
бедност. 

 

ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ 2010 г. , Брюксел, 4-7 октомври: 
 „Европа 2020: конкурентоспособност, сътрудничество и 
сближаване за всички региони“  

Дни на отворените врати, Варна, 11.11.2010г. 



Дни на отворените врати, Варна, 11.11.2010г. 

1. Конкурентоспособност:  
иновации, регионално развитие и екологосъобразен 
икономически растеж 

ИНОВАЦИИ 
 

 Връзка между научните изследвания, образованието и иновациите 
за растеж и създаване на работни места; 

 Трансфер на технологии и публично-частно партньорство. 

Една от водещите инициативи на ЕК за осъществяване на целите на 
Европа 2020 е „Съюза за иновации“. 



СЪЮЗ ЗА ИНОВАЦИИ 

 „Умната специализация“ се дефинира: фокусиране върху 
собствените сили, използване на сравнителните предимства и 
уникални възможности за продажба   

 „Умната специализация“ изисква стратегии и стратегическа 
интелигентност за насочване на ресурсите в правилна посока 

  „Умната специализация“ се фокусира не само върху 
технологичната иновация, но също така и върху 
нетехнологичната иновация като нови услуги и процеси, маркетинг, 
брандинг, социална иновация  – И ТЕХНИТЕ КОМБИНАЦИИ 

 

Дни на отворените врати, Варна, 11.11.2010г. 

1. Конкурентоспособност:  
иновации, регионално развитие и екологосъобразен 
икономически растеж 



                                   

Дни на отворените врати, Варна, 11.11.2010г. 

1. Конкурентоспособност:  
иновации, регионално развитие и екологосъобразен 
икономически растеж 

Стратегии за отдалечените региони: 

 Лаборатории за природни изследвания; 
 специфични местоположения; 
 биоразнообразие;  
 възобновяема енергия; 
 биогорива; 
 морски изследвания; 
 агробиоспециализация; 
Това са естествените възможности за „умна 
специализация“ . 



Инструменти  на „Съюза за иновации“:  

 НАСТОЯЩИ:  
Изследователски програми 7РП; 8РП (Океан, Програми за 
възобновяема енергия, нови материали, Здравеопазване и др.)  

     Структурни фондове: 
 ПЛАНИРАНИ:  

Финансиране на Големи изследователски 
инфраструктури; 
Иновационни партньорства по суровини (заместване и 
по-добро рециклиране); 
Програми за Нови Работни места и умения; 
Програми за е-обучение, високоскоростен интернет 
(цифрови технологии). 

Дни на отворените врати, Варна, 11.11.2010г. 

1. Конкурентоспособност:  
иновации, регионално развитие и екологосъобразен 
икономически растеж 



КЛИМАТ  
 62% от европейците смятат, че изменението на климата 
е най-важният проблем, пред който е изправен светът днес.  

ЕС въвежда редица мерки с цел изграждане на защита 
срещу последствията от изменението на климата и 
намаляване на емисионните нива. 

 Намаляване в ЕС на емисиите на парникови газове с 
20%; 

 Енергията от възобновяеми източници да бъде 20% от 
потреблението на енергия, чрез стимулиране на еко-
иновациите, особено в МСП 

1. Конкурентоспособност:  
иновации, регионално развитие и екологосъобразен 
икономически растеж 

Дни на отворените врати, Варна, 11.11.2010г. 



1. Конкурентоспособност:  
иновации, регионално развитие и екологосъобразен 
икономически растеж 

Създаване на 
общност за 

иновации за 
промените в 

климата 

Ускоряване на 
иновациите, 
свързани с 

промените в 
климата 

Доставяне на 
интегрирани 
иновации за 
промените в 

климата 

Трансформиране на Европейската 
отговорност, свързана с промените в 

климата 

Дни на отворените врати, Варна, 11.11.2010г. 

“Climate-KiC” - инициатива на Европейския институт за иновации и 
технологии, чрез която се стреми да се въведат иновации в областта на 
адаптирането към климатичните промени и намаляване на риска от промените 
чрез партньорства между бизнеса, академичните среди и държавните 
институции.  
Визия:  поетапна промяна в иновационния капацитет на Европа за справяне с 
климатичните промени, чрез: 
 



Научноизсле
дователски и 
иновационни 
програми на 
Climate KiC 

Оценка на 
изменението 
на климата и 

управление на 
причините, 

довели до тях 

Преминаване към 
устойчиви, ниско 

въглеродни 
градове 

Адаптивно 
управление на 

водите 

Системи за 
производство 

без въглеродни 
емисии 

1. Конкурентоспособност:  
 Climate KiC - Общност на познания и новаторство в областта на 
климата – иновативни региони за екологосъобразна Европа 

Дни на отворените врати, Варна, 11.11.2010г. 



 ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ 
• Приоритетна подкрепа за МСП - гръбнакa на европейската 

икономика;  

• Акцентира се върху “интелигентните инвестиции” – 
сектори, в които се създават нови работни места и в които  
потенциалът за растеж е огромен; 

•  По-малко бюрокрация и по-голяма ефективност; 

• Улесняване процедурите и диалог с едминистрацията; 

• Представяне на добри практики за публично-частно 
партниране. 

 

 

Дни на отворените врати, Варна, 11.11.2010г. 

1. Конкурентоспособност:  
иновации, регионално развитие и екологосъобразен 
икономически растеж 



2. Сътрудничество:  
междурегионално, трансгранично и макрорегионално 
сътрудничество 

Сътрудничество и обмяна на опит 
между регионите - ключово за 
стимулиране на динамичен, 
ориентиран към бъдещето процес на 
регионално развитие. 
 
Регионалната конкурентоспособност  
се основава на: 
 

 

 

 

       

 

Дни на отворените врати, Варна, 11.11.2010г. 

1. Институции 
2. Макроикономическа стабилност 
3. Инфраструктура 
4. Здравеопазване 
5. Качество на началното и средно образование 

Основни стълбове 

Стълбове на ефективност 

6. Висше образование/ обучение и 
учене през целия живот 

7. Ефективност на пазара на труда 
8. Размер на пазара 

9. Технологична готовност 
10. Бизнес съвършенство 
11. Иновация 

Иновационни стълбове 



УВЕЛИЧАВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО ЧРЕЗ 
МАКРО-РЕГИОНИ 

От Балтийско море до басейна на река Дунав 
– модели за сътрудничество на макро-
региони в ЕС 
Макро-регионите прилагат същите принципи на 
регионалната политика, но на по-голяма територия, за да 
се избегнат изкуствените географски граници или 
националните граници.  

“Дунавската стратегия” ще бъде представена в края на 
2010г. и е втората подобна стратегия, разработена на 
макро-регионално ниво (след стратегията за Балтийско 
море). 

2. Сътрудничество:  
междурегионално, трансгранично и макрорегионално 
сътрудничество 

Дни на отворените врати, Варна, 11.11.2010г. 



Опростяване на управлението на макро-регион - 
Европейската група за териториално сътрудничество 
(EGTC) 

 

2. Сътрудничество:  
междурегионално, трансгранично и макрорегионално 
сътрудничество 

Дни на отворените врати, Варна, 11.11.2010г. 

EGTC – улеснява групи от региони да установят: 

трансграничен 
транспорт здравни услуги 

съвместни енергийни 
агенции за използване на 
възобновяеми източници 

двуезични 
информационни 

системи за граничните 
райони 

проекти за 
сътрудничество под 

Рамкова програма за 
научни изследвания и 

технологично 
развитие 



3. Сближаване:  
териториално и социално сближаване, начини за по-добро 
интегриране на различните политики на местно и регионално 
равнище 

"Европа 2020" - създаване на "икономика с висока 
заетост предоставяща икономическо, социално и 
териториално сближаване".  

Цели за сближаване:  

 До 2020 г. 75% от населението на възраст 20-64 
години трябва да се наети лица, и  

 по-малко от 20 милиона души трябва да бъдат 
изложени на риск от бедност. 

Финансови инструменти на ЕС за постигане на 
целите - Европейския фонд за регионално развитие 
(ЕФРР) и Европейския социален фонд (ЕСФ) 

“Инвестирането в умения, висококачествени 
работни места и социално включване със сигурност 
води до икономически ползи.” 

Дни на отворените врати, Варна, 11.11.2010г. 



3. Сближаване:  
социално включване и кохезионна политика 

 местни схеми за посредничество за работни места; 
модернизация и обновяване на местни учебни центрове; 
безопасни транспортни пунктове, свързващи районите в 

нужда с тези на възможностите; 
инвестиране в повишен местен достъп до ИКТ съоръжения. 
 
 

Дни на отворените врати, Варна, 11.11.2010г. 

ЕФРР: 

ЕСФ: 

 консултиране и обучение, пригодено за конкретните 
потребности на лицата в неравностойно положение и на тези с 
увреждания; 

 предоставяне на пътеки за интеграция и навлизане на пазара 
на труда, и разкриване на работни места за лицата в 
неравностойно положение и тези с увреждания; 

 подпомагане на възможности за предприемачество за лицата 
в неравностойно положение и на тези с увреждания; 

 информационни кампании за борба с дискриминацията. 



ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ 2010 г. : 
други важни моменти през седмицата 

 Пускане на онлайн платформата 
„RegioNetwork 2020“: 

Създадена с цел да позволи на партньорите да 
обменят информация и да сътрудничат през 
цялата година, тази виртуална общност е 
достъпна за представителите на регионите, 
както и за всички, които проявяват интерес към 
политиката на сближаване на ЕС 

 

 Пресконференция на тема „Политика 
на сближаване, обединяваща 
разделени общности: опитът с 
футбола“ . 

 

Дни на отворените врати, Варна, 11.11.2010г. 



Климатичните промени -  Да работим заедно 
през Атлантика 

 

ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ 2010 г. : 
други важни моменти 

Дни на отворените врати, Варна, 11.11.2010г. 

На 5 октомври 2010 г. е подписан Меморандум 
за разбирателство в областта на смекчаване и 
приспособяване към климатичните промени 
между Европа и САЩ от Председателят на 
Конфедерацията на кметовете на САЩ, г-жа 
Елизабет Каутц, европейският комисар, 
отговарящ за действията в областта на 
климата, г-жа Кони Хедегор, както и 
председателят на Комитета на регионите, г-жа 
Мерчедес Бресо. 

 



Д Н И  Н А  О Т В О Р Е Н И Т Е  В Р А Т И ,  В А Р Н А ,  1 1 . 1 1 . 2 0 1 0 г .  

 
 
 
 
 

 
 
 

         
 

www.regioclima.eu 
 

Благодаря за вниманието! 


