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Предговор
От 2006 г. Европейските награди за насърчаване на
предприемачеството (ЕННП) отличават усилията, положени за
насърчаване на МСП и предприемачеството в Европа. Вече
повече от 3100 проекта са участвали в националните конкурси,
за да получат шанса да се състезават за Наградите, като 49 от
тези проекти бяха наградени. Само през тази година общо 31
държави внесоха своите кандидатури за ЕННП, в това число 27те държави, членки на ЕС, както и Исландия, Норвегия, Сърбия и
Турция.
Наградите отдават дължимото и насърчават проектите, които
стимулират напредъка на предприемачеството в различни отрасли,
възрастови групи и държави. Всички тези проекти са довели до
осезаеми резултати: те помагат за създаването на нови фирми и
нови работни места. Това е значителен аспект, към който аз съм и
особено пристрастна, така че трябва да отправим похвала към тези
творчески и новаторски инициативи. Те представляват както нещо,
за което е приятно да се слуша всяка година, така и жизнено важен
компонент от възстановяването на европейската икономика по
начина, по който насърчават малкия бизнес да продължава растежа
си.
Преди да обявя победителите за тази година, бих искала лично да
изкажа благодарности към всички участващи организации и поспециално към националните координатори, които подпомогнаха на
национално равнище провеждането и управлението на конкурсите.
Оценявам важната роля, която играете, за да бъдат възможни
ЕННП, както и за повишаването на осведомеността относно начина,
по който публичните органи и публичните/частни партньорства
подкрепят малкия бизнес и малките предприятия в Европа.
Тази година 52 проекта бяха избрани от техните държави да се
съревновават на европейско равнище, като излъчените седем
победители, 12 подгласници и 4 проекта, заслужили специално
внимание, представляват незаменимите усилия, полагани в Европа.
Аз съм оптимистично настроена, че техният ентусиазъм и визия за
предприемачество ще действат като стимул за други организации
и отделни лица да допринасят повече за предприемачите и малкия
бизнес, които в момента са водещи в засилването на европейския
икономически растеж и създаването на работни места.

Elżbieta Bieńkowska
Член на Европейската комисия, отговарящ за ресора „Вътрешен
пазар, промишленост, предприемачество и МСП“
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Малкият бизнес тласка
развитието на Европа

МСП са независими предприятия с

Последните проучвания показват, че

под 250 служители.

МСП продължават да формират ядрото

Те осигуряват две

на европейската икономика с около

от всеки три
работни места в частния
сектор, както и 85% от
новооткритите работни
места. МСП осигуряват 67% от
общата заетости 58% от
брутната добавена стойност

(БДС).

22,2 милиона предприятия,
които осигуряват заетост на
90 милиона души и съставляват
повече от 99,8% от всички
предприятия.
Най-големият дял от
предприятията принадлежи на

микропредприятия с под
десет служители — 93%.
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Малкият бизнес на първо
място:„Small Business Act“
за Европа
Приетият през юни 2008 г. „Small Business Act“ за Европа (ЗМБ) отразява
признаването от страна на Комисията на централната роля, която
МСП играят в икономиката на ЕС. Той въвежда всеобхватна рамка на
политиката за МСП за ЕС и неговите държави членки.
Целта на Закона е да подобри цялостния подход по отношение на
предприемачеството и да наложи принципа „Мисли първо за малките“
в разработването на политики – от разпоредби до обществени услуги.
Законът насърчава растежа на МСП, като им оказва помощ за решаване
на проблемите, възпрепятстващи тяхното развитие, в частност като се
фокусира върху инициативи, които подпомагат малкия бизнес чрез:
• Намаляване на бюрокрацията
• Осигуряване на достъп до финансиране
• Увеличаване на достъпа до пазари
Накрая, Законът има за цел да доведе до по-дългосрочна промяна
в нагласите – като създава по-добра осведоменост по отношение на
ролята, която предприемачите играят в обществото, и като поощрява и
вдъхновява потенциални нови предприемачи.
Тези четири ключови области на ЗМБ продължават да бъдат приоритет
за следващите години. Освен това като пети приоритет се оформи
необходимостта да се обърне внимание на проблема с недостига на
квалифицирана работна ръка.

Продължението:

Европейските награди за
насърчаване на предприемачеството
Европейските награди за насърчаване на предприемачеството подкрепят
целите на „Small Business Act“ за Европа, като отличават новаторството
и награждават успеха на обществени организации и публично-частни
партньорства в насърчаване на предприятията и предприемачеството на
национално, регионално и местно равнище.

Посланици за МСП
Като част от анализа на ЗМБ Комисията покани държавите членки да
посочат по един национален посланик за МСП, който да допълва ролята на
посланика за МСП на Европейската комисия. Настоящият посланик за МСП
в ЕС е г-жа Елжбета Бенковска, член на Европейската комисия, отговарящ
за вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП, която
председателства мрежата. Групата от посланици за МСП представлява
консултативна група, която насърчава благоприятната законова среда за
МСП и формирането на политиките във всички държави на ЕС.
За да научите повече за посланиците за МСП, посетете:
http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/smallbusiness-act/sme-envoys/index_en.htm
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Жури
Всяка година независимо европейско жури на високо ниво се
заема с трудната задача да избере най-добрите кандидатури за
всяка категория. Тази година журито включва представители на
правителства, бизнеса и академичните среди, както и членове от
Латвия и Люксембург – като част от председателството им на ЕС
през 2015 г.
Журито включва и двама постоянни представители — един от
ГД „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ и
един от Комитета на регионите. В журито е поканен и носителят
на Голямата награда на журито за предходната година.
Членовете на журито за 2015 г. са:

Джоана Дрейк
Председател на журито
за ЕННП Главен съветник,
Работна група по икономика на
сътрудничеството, нови бизнес
модели и МСП, Европейска
комисия, ГД „Вътрешен пазар,
промишленост, предприемачество
и МСП“
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От месец юни 2015 г. Джоана
заема поста ръководител на
Работната група по икономика на
сътрудничеството, нови бизнес
модели и МСП към Генерална
дирекция „Вътрешен пазар,
промишленост, предприемачество
и МСП“. Преди да заеме тази
позиция, Джоана заемаше поста
директор по насърчаването
на предприемачеството и
МСП в Генерална дирекция
„Предприятия и промишленост“
на Европейската комисия. Порано е била ръководител на
представителството на ЕК в
Малта, а преди това ръководител
на отдел „Правни и регулаторни
въпроси“ на Vodafone Malta Ltd,
като освен това е преподавала и е
участвала в правни проучвания на
Университета в Малта и е учила в
Европейския колеж в Брюж.

Проф. Томас М.
Куни
Професор по предприемачество,
Дъблински технологичен институт
Томас е професор по
предприемачество в Дъблинския
технологичен институт
(Ирландия) и гост-преподавател в
университета в Турку (Финландия).
Той също така заема поста на
директор по учебната част на
Института за предприемачество
на малцинствата (DIT) и е член
на управителния съвет на Startup
Ireland, като работи в подкрепа
на редица предприятия. Като
експерт по политика в областта
на предприемачеството е работил
с правителството на Ирландия,
Европейската комисия, ОИСР,
Европейската фондация за
обучение и други международни
организации. Той е публикувал
редица материали по темата за
предприемачеството, а повече
информация за кариерата му може
да се намери на адрес
www.thomascooney.com.

Агнес Вида
Учредител и главен
изпълнителен директор на
Gazdagmami,
Агнес Вида е психолог и онлайн
маркетинг експерт. Тя започва
малък бизнес като психолог през
2006 г. в Унгария. По време на
практиката си тя установява, че
майките в Унгария срещат голям
проблем с връщането на пазара
на труда, и стартира блога си
„Gazdagmami“, където споделя
опита си в бизнеса и знанията.
От 2008 г. тя е помогнала на
над 2500 майки в Унгария да
започнат бизнес посредством
нейните книги, онлайн обученията,
безплатните електронни книги,
информационен бюлетин, блог,
конференции и презентации.

Как протичапроцесът на журиране
Отделните държави бяха поканени да проведат национални
конкурси, за да определят най-добрите проекти, които да
представят тяхната страна.
Стотици проекти се съревновават в тези национални конкурси,
за да получат възможност да участват в Европейските
награди за насърчаване на
предприемачеството. Държавите имаха право да посочат
максимум две кандидатури (в различни категории) за
Европейския конкурс.

Лоран Солаци

Кристапс Сомс

Посланик за МСП за Люксембург

Директор на отдел
„Конкурентоспособност
и предприемачество“,
Министерство на икономиката

В качеството си на съветник по
управлението към Министерство
на икономиката на Люксембург,
позиция, заемана от него от 2005
г., той отговаря за координацията
на проекти и инициативи в
областта на насърчаване
на предприемачеството в
Люксембург. Това включва
най-вече националните „Дни на
създаването и развитието на
предприятия“ и националните
прояви в рамките на Седмицата
на МСП. След повторното
му присъединяване към
Дирекцията за МСП през 2014
г. той подпомага дейността на
Върховната комисия по МСП на
Люксембург в създаването на
Четвъртия национален план за
действие в областта на МСП.

Кристапс има 10-годишен опит в
обществения сектор. Той започва
работа в Министерството на
икономиката през 2011 г. като
заместник-началник на отдел.
Преди това Кристапс работи в
Държавната канцелария, където
длъжностите му включват
създаване на политики и системи
за планиране на стратегическо
развитие към публичната
администрация на Латвия,
институционален и функционален
анализ на публичните
институции на централно ниво
на администрация. Той работи
също така и в Министерството
на финансите. В Министерството
на икономиката Кристапс
отговаря за индустриалната
политика, привличането на
чуждестранни инвестиции,
туризма и насърчаването на
износа, иновационните политики и
подобряването на бизнес средата.

Всеки член на журито прочита и оценява всяка кандидатура
спрямо определени критерии, включващи оригиналност и
осъществимост, влияние върху икономиката, подобряване на
отношенията на участниците и преносимост.
След това журито се събира и обсъжда най-високо оценените
кандидатури във всяка категория, преди да вземе решение за
победителите, техните подгласници и заслужилите специално
внимание.
Съкратеният списък се публикува скоро след заседанието
на журито, а победителите се обявяват на церемонията по
връчване на награди по време на събранието на МСП.

Патрисия Е.Х.
Хохсратен

Томас Вобен

Генерален директор, Vakcentrum
член на Управителния съвет
на MKB-Nederland заместникпредседател на EuroCommerce
член на Социално-икономическия
съвет на Нидерландия (SER)

След като завършва икономика
и политика, Томас работи за
доброволчески организации.
През 1993 г. започва работа в
служба „Европейска политика“
на провинция Саксония-Анхалт,
а през 1995 г. започва работа в
Бюрото за връзки на СаксонияАнхалт в Брюксел и става
негов директор през 2000 г.
От март 2012 г. той е директор
„Хоризонтални политики и мрежи“,
а по-късно по законодателни
въпроси при Комитета на
регионите.

Като управител на Vakcentrum,
професионалната организация
на дребните предприемачи в
Нидерландия, Патрисия активно
работи по всички въпроси, свързани
с дребното предприемачеството
и търговията на дребно. Тя е
член на управителните съвети на
различни национални и европейски
организации и комисии, работещи
за отстояване на интересите на
търговците на дребно и дребните
предприемачи. От името на
работодателите в Нидерландия тя
е член на Социално-икономическия
съвет на Нидерландия (SER). Като
консултативен орган Съветът има за
цел да допринася за просперитета
на обществото, като подпомага
постигането на социален консенсус
по национални и международни
социално-икономически въпроси.

Комитет на регионите
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Голямата награда
на журито
Специална награда се връчва на
предприемаческата инициатива, избрана
за най-творческа и най-вдъхновяваща в
Европа.

Победител
„Микропредприемачество Лисабон“
Общински съвет на Лисабон, Португалия
„Микропредприемачество Лисабон“ работи в подкрепа
на отговорното и приобщаващо предприемачество чрез
предоставяне на редица услуги, включително помощ за
разработване на бизнес планове и консултиране относно
възможностите за финансиране. Създадено е през 2013
г. с цел стимулиране на икономиката в града и подкрепа
за предприятията и създаването на работни места.
Инициативата е част от глобалната стратегия на общинския
съвет на Лисабон за подкрепа на предприемачеството
чрез обединяването на обществени, частни и местни и
национални органи с местен фокус, като позволява на
всеки да получи подкрепа по проекти в различни области,
от стадия на планиране до първата година от дейността.
Програмата е отворена за всички, но е насочена основно
към безработните, хора в риск от социално изключване
или такива, които изпитват трудности при достъпа до
финансиране, но продължават да се интересуват от
започването на бизнес в Лисабон. На кандидатите се
предлага подкрепа при структурирането на техните идеи,
разработването на бизнес планове, осъществяването
на проектите им и получаването на финансиране чрез
микрокредитиране в партньорство със Сдружението за
социална икономика „Антонио Сержио“ (CASES), банка
„Монтепио Жерал“ (Montepio Geral), Millennium BCP и
общинския фонд FINICIA чрез заемите за стартиране
на бизнес Lisboa Loans. Бяха създадени над 50 фирми,
27 от които получиха финансиране, бяха открити над
100 работни места и бяха проведени над 550 срещи с
предприемачи.

За контакти:
Ana Margarida Figueiredo
Имейл:
margarida.figueiredo@cm-lisboa.pt
Допълнителна информация:
www.cm-lisboa.pt
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Насърчаване на
предприемаческия дух
Присъжда се за инициативи на национално,
регионално или местно равнище, които насърчават
предприемаческото мислене, особено сред младите
хора и жените.

Победител
ZomerOndernemer
Новата предприемаческа фондация на Нидерландия
ZomerOndernemer позволява на младите хора да стартират собствен
бизнес и да се занимават с предприемачество по време на летните
си ваканции. Чрез превръщането на младите хора в достойни
собственици на предприятия, инициативата им помага да развият
ключови умения, като стимулира предприемаческия дух. Стартиран
през 2010 г., проектът вече е привлякъл 265 млади хора и е
помогнал за създаването на 82 предприятия.
За контакти:
P. Filius
Имейл:
info@stichtingtne.nl
Допълнителна информация:
www.zomerondernemer.nl

Подгласници

Седмица на осведомеността на младите по въпросите на
предприемачеството сред жените
Сдружение на 100 000 предприемачи, Франция
Седмицата на осведомеността на младите по въпросите на
предприемачеството сред жените предвижда жените предприемачи
да посещават учебни заведения, където да изнасят презентации и
лекции или да провеждат форуми относно предприемачеството сред
жените и начините, по които жените могат да започнат успешен
бизнес. Инициативата, предназначена за възрастовата група от 13 до
25 г., има за цел да повиши осведомеността на младите хора относно
предприемачеството сред жените. През изминалите три години
бяха привлечени 816 жени предприемачи, 18 000 млади участници
и повече от 250 учебни заведения — колежи, средни училища и
университети.

Банка за млади предприемачи „Джон Кракнъл“
Община Хъл, Обединено кралство
Банката за млади предприемачи „Джон Кракнъл“ оказва подкрепа за
развитието на предприемаческа култура в община Хъл чрез ангажирането
на младите хора след 5-годишна възраст, като им позволява да придобият
„меки умения“ и предприемачески опит. Инициативата повишава
осведомеността за възможностите за започване на собствен бизнес след
завършване на образованието. Тя е подкрепила над 350 млади хора,
интересуващи се от бизнес в Хъл и областта на Източен Йоркшир.

За контакти:
Béatrice Viannay-Galvani

За контакти:
Charles Cracknell

Имейл:
beatrice.viannay-galvani@100000entrepreneurs.com

Имейл:
charles.cracknell@hullcc.gov.uk

Допълнителна информация:
www.100000entrepreneurs.com

Допълнителна информация:
www.youthenterprise.co.uk
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Инвестиране в
предприемачески умения
Присъжда се за инициативи на национално,
регионално или местно равнище за повишаване на
предприемаческите и управленските умения

Победител
„Напред към растеж“
Fitzsimons Consulting в съдружие с Отдела за равнопоставеност
между половете на Департамента по правосъдие и
равнопоставеност, Ирландия
„Напред към растеж“ се фокусира върху насърчаването на жените
предприемачи да бъдат амбициозни и ги подпомага в постигането
на целите им за растеж. На ежегодна база инициативата дава
тласък на доброволческите усилия в областта на успешното
предприемачество сред жените. Резултатът се измерва в увеличени
приходи, създадени работни места и износители, изнасящи
продукция за първи път, както и в по-голямата амбиция, увереност
и по-висока стратегическа перспектива сред участниците; досега
над 400 амбициозни управляващи собственици получиха подкрепа.

За контакти:
Paula Fitzsimons
Имейл:
paula@goingforgrowth.com
Допълнителна информация:
www.goingforgrowth.com

Подгласници

The Mobile FabLab
FabLab Danmark c/o Væksthus Sjælland, Дания
Mobile FabLab е предприемачество на колела. Предназначението му е
да повиши осведомеността относно новите технологии за създаване на
модели и предприемаческите умения посредством посещения и подкрепа
на голям брой събития, семинари и срещи в Дания, организирани за
кандидат-предприемачи, предприемачи и МСП. Създатели са на първия
по рода си в света мобилен FabLab-инструмент, използван на повече от
60 събития, достигнал до почти 28 000 души, като 232 МСП получиха
консултации и взеха участие в курсове по развитие на компетентностите,
а подкрепа получиха семинари за 1600 обучаващи се в във FabSchool.

„Алтернативен трудов и образователен стаж“
Търговско-промишлена, занаятчийска и селскостопанска камара на
Мачерата, Италия
„Алтернативен трудов и образователен стаж“ предлага на учащите в
средните училища професионални умения, които са необходими за днешния
бизнес, посредством набор от програми и възможности за трудов стаж.
Някои от уменията, развити посредством инициативата, са фокусирани върху
бизнес иновациите, корпоративната култура, разработването на съответните
статистически данни, решаване на проблеми, маркетинг и разработване
на бизнес планове. Откакто инициативата беше осъществена, се отбелязва
положително въздействие върху участващите училища и предприятия,
особено по отношение на придобитите умения и знания.

За контакти:
Mads Váczy Kragh

За контакти:
Lorenza Natali

Имейл:
mvk@vhsj.dk

Имейл:
lorenza.natali@mc.camcom.it

Допълнителна информация:
www.detmobilefablab.dk

Допълнителна информация:
www.mc.camcom.it
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Подобряване на
бизнес средата
Присъжда се за новаторски политики на национално,
регионално или местно равнище за поощряване
на създаването и развитието на предприятия,
за улеснени законодателни и административни
процедури за бизнеса и за въвеждането на принципа
„Мисли първо за малките“ в полза на малките и
средните предприятия.

Победител
Creative Quarter
Creative Quarter Nottingham Ltd, Обединено кралство
Creative Quarter описва себе си като „инкубатор без граници“,
който има за цел подпомагането на творчески МСП в напредъка
им и създаването на работни места. Дружеството подготвя
висококвалифицирани кадри на местно равнище, които са готови
да се конкурират с другите за превръщането на зоната на Creative
Quarter в града в прекрасно място за бизнес. Инициативата подкрепи
над 700 предприятия и създаде над 600 работни места. Тя също
така допринесе за обособяването на над 7500 кв. м. работна площ за
МСП, предприемачески и творчески бизнес.

За контакти:
Kathy McArdle
Имейл:
kathy@creativequarter.com
Допълнителна информация:
www.creativequarter.com

Подгласници

Град Ястребарско — Вашият благоприятен за бизнес град
Град Ястребарско, Хърватия

Укрепване на бизнес средата посредством активен социален диалог
Сдружение на работодателите на Малта, Малта

„Вашият благоприятен за бизнес град“ представлява достъпен
и нагледен пример за това, как нови и утвърдени предприемачи
получават възможността да постигнат успех чрез увеличаване на
капацитета на местната власт. Инициативата отвори врати за вътрешни
и чуждестранни инвестиции за създаване на нови работни места,
насърчаване на предприемачеството на местно равнище и преодоляване
на административните препятствия чрез приемането на местната
власт като „бизнес партньор“. Инициативата успешно увеличи броя на
инвеститорите, предприемачите и работните места в икономическата
зона на Ялшевац, като удвои броя на работните места до над 800.

Укрепване на бизнес средата посредством активен социален диалог
Сдружение на работодателите на Малта, Малта „Укрепване на бизнес
средата посредством активен социален диалог“ се фокусира върху
предоставянето на професионална управленска подкрепа за МСП, както
и дейности в областта на образоването на широката общественост по
въпросите на заетостта. Чрез серия от специализирани и целенасочени
дейности най-малко 14% от МСП в Малта получиха подкрепа за
превръщането им във все по-активни участници в социалния диалог в
страната.

За контакти:
Danijela Bučar Trivičević

За контакти:
Joseph Farrugia

Имейл:
danijela.bucar-trivicevic@jastrebarsko.hr

Имейл:
admin@maltaemployers.com

Допълнителна информация:
www.jastrebarsko.hr

Допълнителна информация:
www.maltaemployers.com
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Подпомагане на
интернационализацията

на бизнеса
Присъжда се за политики и инициативи на
национално, регионално или местно равнище за
поощряване на предприятията и по-специално
на малкия и среден бизнес да се възползва от
възможностите, предлагани от пазари както в
Европейския съюз, така и извън него.

Победител
GameFounders
GameFounders OÜ, Естония
Организацията е глобален катализатор в гейминг сектора, имаща
за цел подкрепа на технически стабилни екипи в разработването
на бизнес модели и предоставяне на насоки за разработване на
продукти. От създаването си този катализатор осъществи четири
цикъла и работи с 28 екипа от 16 страни. GameFounders допринесе
за увеличаването на броя на начинаещите предприятия в гейминг
сектора на Естония.

За контакти:
Kadri Ugand
Имейл:
kadri@gamefounders.com
Допълнителна информация:
www.gamefounders.com

Подгласници

TechHub Riga
Фондация TechHub Riga, Латвия

Temporary Export Manager
Unioncamere Емилия-Романя, Италия

TechHub Riga е голямо технологично и ИТ пространство за съвместна
работа за начинаещи компании. То беше създадено с цел обединяване
на начинаещи предприятия със сходен профил, които могат да си
помогнат взаимно в разработването на своите проекти. От създаването
си инициативата предостави офис пространство за повече от 30
технологични начинаещи предприятия. Напоследък, през последните
2 години, бяха инкубирани 50 предприятия, като всяка година
бяха организирани и провеждани няколко международни и местни
конференции, срещи и обмяна на опит.

Проектът „Temporary Export Manager“ предоставя на бизнеса възможност за
наемане на младши служител/стажант, който работи в тясно сътрудничество
с управата на предприятието на длъжност в областта на международния
маркетинг. Проектът има за цел популяризиране на култура на
интернационализация сред микропредприятията и МСП в региона, като по
този начин се отговори на потребностите от технически умения, изисквани
от фирмите за обхващане и консолидиране на бизнеса им с този на фирми от
други континенти. През четирите години над 150 новодипломирани студенти
бяха назначени в съответния брой фирми в региона.

За контакти:
Egita Poļanska

За контакти:
Maily Anna Maria Nguyen

Имейл:
egita.polanska@techhub.com

Имейл:
annamaria.nguyen@rer.camcom.it

Допълнителна информация:
www.riga.techhub.com

Допълнителна информация:
www.ucer.camcom.it
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Подпомагане на развитието
на зелени пазари и
ефикасност на ресурсите
Присъжда се за политики и инициативи на национално,
регионално или местно равнище, които подпомагат
достъпа на МСП до зелени пазари и помагат за
подобряване на ефикасната експлоатация на техните
ресурси, например чрез развитие на зелени умения,
координация и финансиране.

Победител
Мрежа „Зелен бизнес“
Фондация „Биоразнообразие“ към Министерство на земеделието,
храните и околната среда, Испания
Мрежата „Зелен бизнес“ е първата мрежова платформа в
Испания, която специализира в тази област. Насочен към
предприемачи и инвеститори, проектът има за цел да популяризира
предприемачеството в сектора на околната среда и да насърчава
устойчивото бизнес развитие. Инициативата вече е привлякла над
7000 членове, включително 100 инвеститори и спонсори.

За контакти:
Silvia Fernández-Campa de Luis
Имейл:
sfcampa@fundacion-biodiversidad.es
Допълнителна информация:
www.redemprendeverde.es

Подгласници

Териториално управление: Ресурсно ефективен промишлен
парк Лизинг
Търговска камара на Виена, Австрия

SuperDrecksKëscht®
Администрация по околна среда/Министерство на устойчивото развитие и
инфраструктурата, Люксембург

Ресурсно ефективният промишлен парк Лизинг работи в помощ на
координацията на управлението на съседните територии в бившия
промишлен парк на Лизинг, основно за създаване на положителен образ
на областта. Научноизследователските и консултативни дейности са
насочени към ресурсо-спестяваща и ресурсно ефективна икономика.
Инициативата успешно обърна внимание на проблема със запазване
на ресурсите от страна на бизнеса и местното население, които поеха
ангажимент за запазването на промишления парк като площадка за
производствени предприятия.

Инициативата SuperDrecksKescht® работи по сертифицирането на методите
за управление на отпадъците на съоръжения и заводи, насърчава
потреблението на устойчиви продукти и подкрепя по-нататъшното развитие
на ресурсно ефективните дейности по възстановяване. Инициативата има
за цел разработването на класически процес на управление на отпадъците
за рециклиращата/разграждащата промишленост, като така разширява и
осигурява подкрепа на услугите и технологиите в областта на опазването
на околната среда. Инициативата отбеляза увеличаване на броя на
участващите заводи, които прилагат екологично управление на отпадъците,
и допринесе за увеличаване на продажбите на устойчиви продукти.

За контакти:
DI Peter Höger

За контакти:
Thomas Hoffmann

Имейл:
info@wkw.at

Имейл:
info@sdk.lu

Допълнителна информация:
www.wkw.at

Допълнителна информация:
www.sdk.lu
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Отговорно и приобщаващо
предприемачество
Присъжда се за национални, регионални или местни
инициативи на властите или публично-частни
партньорства, които насърчават корпоративната
социална отговорност сред малките и средните
предприятия, включително мерки за насърчаване
на предприемачеството сред уязвимите групи, като
безработни лица, особено трайно безработните,
легални имигранти, инвалиди или лица от етнически
малцинства.

Победител
Enterability
Social Impact GmbH, Германия
Инициативата представлява управленско консултиране на хора с
увреждания, предоставяща им подкрепа преди и след започване
на бизнес. Основната цел е да позволи на хората с увреждания да
вземат участие на пазара на труда посредством целево консултиране
и обучение в областта на собствения бизнес. Осигуряват се
експертни съвети, консултации, семинари със специално съдържание
и методи, преводачи от/на жестомимичен език и информация
относно достъпа до кредити, предназначени специално за хора с
увреждания.

За контакти:
Manfred Radermacher
Имейл:
radermacher@socialimpact.eu
Допълнителна информация:
www.ifd-enterability.de

Подгласници

Програма за стартиране на бизнес за безработни
Обществена служба по заетостта, Австрия
Чрез програмата за стартиране на бизнес за безработни, австрийската
Обществена служба по заетостта предоставя съвети за започване на
бизнес, конкретни фирмени умения и безопасен начин на живот на
безработните. Целта е подкрепа на безработните в предприемането на
успешен и устойчив самостоятелен бизнес. Постигнат е голям брой нови
предприятия (през 2014 г.: 5169 новосъздадени МСП, от които жените
представляват около 40%), много добър успех на пазара на труда и
процент на оцеляване от 64% 5 години след началото. Освен това 25%
от учредителите на дружества в момента са работодатели.

Професионално обучение и сертификация на безработни кадри в
кораборемонтната промишленост в Пирея
Търговско-промишлена палата на Пирея, Гърция
„Професионално обучение и сертификация на безработни кадри в
кораборемонтната промишленост в района на Пирея“ представлява
програма за повишаване на качеството на предприемачеството и свеждане
до минимум на безработицата посредством създаване на специализирана,
утвърдена работна динамика, отговаряща на конкретните изисквания на
пазара на труда, както и повишаване на ефективността на връзките между
търсенето и предлагането на труд. Програмата има за цел намаляване на
безработицата чрез привличане за участие на безработните. В резултат на
това, от 1500 участващи в Програмата за професионално обучение 867
получиха удостоверение, а 150 души получиха работа.

За контакти:
Brigitte Kreinjobst

За контакти:
Savva Adamantia

Имейл:
brigitte.kreinjobst@ams.at

Имейл:
evep@pcci.gr

Допълнителна информация:
www.ams.at

Допълнителна информация:
www.pcci.gr
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Специално внимание
Mobile FabLab — Дания
FabLab Danmark c/o Væksthus Sjælland, Дания
Този прост, но високоефективен демонстрационен проект представлява
предприемачество на колела. Предназначението му е да повиши
осведомеността относно технологиите за създаване на модели посредством
посещения и подкрепа на голям брой събития, семинари и срещи в Дания,
организирани за кандидат-предприемачи, предприемачи и МСП. Журито
прие, че концепцията е стойностна и лесна за възпроизвеждане. Проектът
ангажира 28 000 души в Дания, като бяха обучени 233 предприемачи.

За контакти:
Mads Váczy Kragh
Имейл:
mvk@vhsj.dk
Допълнителна информация:
www.detmobilefablab.dk

Укрепване на бизнес средата посредством активен социален диалог
Сдружение на работодателите на Малта, Малта
Проектът е с добре определена насоченост към конкретните въпроси,
свързани с квалифицирането на МСП да работят по проблеми на заетостта
(развитие на пазара на труда, човешки ресурси, екологично законодателство,
финансови въпроси и др.). С 4% МСП, обхванати досега от инициативата в
Малта, журито прие, че проектът притежава значителен потенциал в бъдеще
на национално и международно равнище, ако бъде възпроизведен в други
страни.

За контакти:
Joseph Farrugia
Имейл:
admin@maltaemployers.com
Допълнителна информация:
www.maltaemployers.com

Професионално обучение и сертификация на безработни кадри в
кораборемонтната промишленост в Пирея
Търговско-промишлена палата на Пирея, Гърция
Амбициозен проект с бюджет от 7,7 милиона евро (100% европейско
финансиране), насочен към трудното и неотложно предизвикателство в
областта, която в миналото е била ядрото на гръцката промишленост и
където в момента 90% от кадрите са безработни. Журито прие, че проектът
показва добра работа в партньорство между Търговската палата, общинските
органи, Гръцката централна банка, пристанище Пирея, частни фирми, TÜV
Hellas, сдружения и профсъюзи.

За контакти:
Savva Adamantia
Имейл:
evep@pcci.gr
Допълнителна информация:
www.pcci.gr

Връзка между микропредприятията в историческия град Копер
Търговско-промишлена палата на Словения, Словения
Свързването на микропредприятията в центъра на град Копер представлява
инициатива за париране на отрицателното въздействие, което големите
търговски центрове оказват върху малките предприятия и за привличане
на клиенти от круизните кораби. Журито прие, че проектът демонстрира
успешен партньорски подход: сътрудничество между националната търговска
палата и общината; високоинтегриран подход, предоставящ консултации,
координация/организация и обществени търгове; интересен фокус върху
привличане на туристите от круизните кораби (до 100 000 на година) към
местните магазини; и дългосрочна устойчивост. Проектът показа също така
гъвкавост и способност да оперира с ограничен бюджет.
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За контакти:
Vida Kožar, M.A.
Имейл:
vida.kozar@gzs.si
Допълнителна информация:
www.gzs.si/ptz

Европейските награди
за насърчаване на
предприемачеството за 2016
г. ще се проведат в началото
на 2016 г.
Церемонията по връчване на наградите ще се състои по време
на събранието на МСП през 2016 г. в Словакия под егидата на
словашкото председателство на Съвета на Европейския съюз.
За повече подробности вижте интернет страницата на ЕННП,
Facebook страницата ни и ни последвайте в Twitter.
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Национални лауреати за 2015 г.
Насърчаване на
предприемаческия дух

Сърбия

Белгия

Испания

Партньорство между училищата и бизнеса в
провинция Люксембург
www.province.luxembourg.be

Създаване на иновативни начинаещи предприятия в
Университет на Страната на Баските
www.ehu.eus

Хърватия

Обединено кралство

Насърчаване на започването на бизнес в Хърватия
www.zipzg.com

Банка за млади предприемачи „Джон Кракнъл“
www.youthenterprise.co.uk

Чехия

Инвестиране в
предприемачески умения

Цифрово повествование и методи за
набиране на средства
www.jaip.cz

Естония

Белгия

Prototron
www.prototron.ee

Университетски колежански център за творчество,
иновации и предприемачество Artevelde (ACCIO)
www.arteveldehogeschool.be/accio-home

Франция

България

Седмица на осведомеността на младите по въпросите
на предприемачеството сред жените
www.semaine-entrepreneuriat-feminin.com

Катализатор за начинаещи „Единадесет“
(Eleven Start-up Accelerator)
www.11.me

Германия

Дания

Фондация „Ханс Линднер“
www.hans-lindner-stiftung.de

The Mobile FabLab
www.detmobilefablab.dk

Ирландия

Франция

Проектиране на студентска иновативна екосистема
www.cit.ie

Към здраве на работното място за собствениците
на малък бизнес и предприемачите
www.observatoire-amarok.fr

Литва
Творчески шок
www.ismsa.lt

Нидерландия
ZomerOndernemer
www.zomerondernemer.nl

Норвегия
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Академия за начинаещи
www.seeict.org

JA Norway
www.ue.no

Ирландия
„Напред към растеж“
www.goingforgrowth.com

Италия
обмен работа & училищен опит
www.mc.camcom.it/P42A0C176S166/The-Chamber-ofCommerce.htm

Национални лауреати за 2015 г.
Литва

Словакия

Основа за млади новатори
www.inovatoriai.lt

Бюрократични безсмислици
www.zmps.sk

Полша

Швеция

Най-добри в професията
www.zs1.stargard.pl

Verksamt.se
www.tillvaxtverket.se

Португалия

Обединено кралство

Технологичен търговски катализатор
www.actbycotec.com

Creative Quarter (Творчески квартал)
www.creativequater.com

Сърбия

Подпомагане на
интернационализацията
на бизнеса

Начало за Вашия бизнес
www.eneca.org.rs

Подобряване на
бизнес средата
България
Местно издигане — национален отзвук
www.kurdjaly.bg

Хърватия
Вашият благоприятен за бизнес град
www.jastrebarsko.hr

Финландия

Естония
GameFounders
www.gamefounders.com

Унгария
Твой ред е! Комплексен и иновативен проект
www.entrepreneurship.hu

Италия
Temporary Export Manager (Временен управител за износ)
www.ucer.camcom.it

Игри за здрава Финландия: подкрепа за
разработването на иновативни решения в секторите на
здравеопазването и благоустройството
www.kuopioinnovation.fi

Латвия

Гърция

Словения

Гръцки храни от стопанството до трапезата
www.minagric.gr

Връзка между микропредприемачите в
историческия център на град Копер
www.gzs.si/ptz

Малта

TechHub Riga
www.riga.techhub.com

Укрепване на бизнес средата посредством активен
социален диалог
www.maltaemployers.com
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Национални лауреати за 2015 г.
Подпомагане на
развитието на зелени
пазари и ефикасност на
ресурсите
Австрия
Ресурсно-ефективен промишлен парк „Лизинг“
www.wkw.at

Люксембург
SuperDrecksKëscht®
www.sdk.lu

Нидерландия
Фабрика за устойчивост
www.leerpark.nl

Испания
Мрежа „Зелен бизнес“
www.fundación-biodiversidad.es

Турция

Професионално обучение и сертификация на безработни
кадри в кораборемонтната промишленост в Пирея
www.pcci.gr

Унгария
Развиване на социалното предприемачество
www.nesst.org

Малта
Bethlehem f’Għajnsielem
www.ghajnsielemlc.com

Полша
Създаване на Сдружение за професионална дейност в Жори
www.wspolnapasja.org

Португалия
Общински съвет на Лисабон
www.cm-lisboa.pt

Румъния
Отговорно предприемачество и интегриране
www.graphtec.ro

Конкретизиране на критериите за използване на
рециклирани продукти от строителни отпадъци и
отпадъци от дейности по разрушаване
www.csb.gov.tr/gm/altyapi/

Словакия

Отговорно и
приобщаващо
предприемачество

Швеция

Австрия

Нашето село
www.kosano.org.tr

Програма за стартиране на бизнес от безработни
www.ams.at/service-arbeitsuchende/finanzielles/
foerderungen/unternehmensgruendungsprogramm

Германия
Enterability
www.ifd-enterability.de
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Гърция

Доставка на товарни велосипеди в центъра на града
www.svihajsuhaj.sk

Микрофонд Западна Швеция
www.mikrofondenvast.se

Турция

Предишни носители на Голямата
награда на журито
Европейските награди за насърчаване на предприемачеството се
провеждат от 2006 г. Оттогава има 63 победители, сред които по
един носител на Голямата награда на журито за всеки конкурс.
Предишни носители на Голямата награда на журито:

2014

2013

2012

Насърчаване на създаването на нови компании от майки с
малки деца Gazdagmami Kft.,
Gyal, Унгария

„Мисли първо за малките“
Латвийска търговскопромишлена палата Рига,
Латвия

Outset
YTKO
Графство Кеймбридж,
Обединено кралство

„Мисли първо за малките“
разработи подкрепа за
микропредприятията чрез
насърчаване въвеждането
на специална данъчна
ставка и опростена система
на счетоводство, чрез
въвеждане на програма
за микрокредитиране
и чрез обединяване на
информацията, необходима за
стартиране на бизнес, на едно
място.

„Outset“ е създадено да
покаже на безработните, че
стартирането на собствен
бизнес и предприемачеството
са реалистична алтернатива
на безработицата. През
последните 3 години „Outset“
обхваща над 16 000 души,
подпомага създаването на
3200 нови компании и 3500
нови работни места.

Насърчаването на създаването на нови компании от
майки с малки деца помага на майките да придобият
предприемачески умения и нагласа да започнат
самостоятелна дейност и да я направят печеливша. Проектът
предоставя онлайн ресурси, включително блог, страница
във Facebook, програми за онлайн обучение и седмичен
бюлетин, както и „кръгла маса“ на жените предприемачи
за подпомагане на майките да направляват света на
бизнеса и да работят в мрежа. Проектът също така е
домакин на конкурса „Компания на Майка на годината“ и на
Конференцията на бизнес майките.
www.gazdagmami.hu

www.outset.org

www.chamber.lv
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Организатори на Европейските награди за
насърчаване на предприемачеството

Асамблеята на европейските региони (AER.eu) е най-голямата
независима мрежа от региони в разширена Европа. Асамблеята
обединява над 270 региона от 33 страни и 16 междурегионални
организации и е политическият глас на своите членове и форум
за междурегионално сътрудничество.

Комитетът на регионите (КР) в Брюксел е създаден през 1994 г. с
Договора от Маастрихт и служи като консултативен орган, който
дава на представители на местните и регионални власти глас в
центъра на Европейския съюз.
http://cor.europa.eu/Pages/welcome.html

www.aer.eu

Европейската асоциация на агенциите за икономическо
развитие (EURADA) е широка мрежа от хора, които работят за
икономическо развитие на Европа. EURADA застана начело
на политически план, който включва регионална политика,
финансиране на малкия бизнес (EURADA създаде Европейската
мрежа на бизнес ангелите), предприемачество и иновации.

EUROCITIES е политическата платформа на големите европейски
градове пред европейските институции. Нашата мрежа обхваща
органи на местното самоуправление от над 130 от най-големите
европейски градове и 40 градове партньори, управляващи около
130 милиона жители в 35 страни.
www.eurocities.eu

www.eurada.org

EUROCHAMBRES е сдружението на европейските търговскопромишлени палати. То представлява над 20 млн. предприятия в
Европа и европейска мрежа от 1700 регионални и местни палати
в 43 страни. Над 98% от тези предприятия са малки и средни
предприятия (МСП).
www.eurochambres.eu
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Европейският съюз на занаятите и малките и средни
предприятия (Union Europeenne de l’Artisanat et des Petites et
Moyennes Entreprises (UEAPME) е организация на работодатели,
представляваща интересите на европейските занаяти, търговията
и МСП на равнище ЕС. UEAPME е признат европейски социален
партньор. UEAPME обединява 84 организации членки от 36
страни. Той представлява над 12 млн. предприятия, в които
работят около 55 млн. души в цяла Европа.
www.ueapme.com

Генерална дирекция „Вътрешен пазар,
промишленост, предприемачество и МСП“ на
Европейската комисия (DG Growth)
Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ работи в рамките на Европейската комисия за
осигуряване на по-благоприятен климат за европейския бизнес. Тя гарантира, че политиките на Европейския съюз допринасят
за конкурентоспособността на предприятията в ЕС посредством насърчаване на предприемачеството и иновациите, поддържане
и укрепване на силна и високоефективна промишлена база, стимулиране на инвестициите в нови технологии и улесняване на
достъпа до пазари и финансиране.
В центъра на тези политики са малките и средни предприятия, тъй като предимно те осигуряват работни места и икономически
растеж в Европа.
ГД „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ работи с деловите среди в помощ на развитието на новаторски,
конкурентоспособни и отговорни предприятия и с държавите-членки за въвеждане на Закона за „Small Business Act“ за Европа.
http://ec.europa.eu/growth/index_en.htm

Вашият европейски
бизнес портал
Искате да разберете какво прави ЕС, за да подпомогне малкия
бизнес в Европа и на световния пазар, и какво може да направи
за Вашия бизнес?
Вашият европейски бизнес представлява многоезичен единен
портал към практическа информация относно осъществяването
на бизнес в условията на единния пазар. Порталът предлага
подкрепа за бизнеса и предприемачите, които желаят да
разширят дейността си в други страни от ЕС и ЕИП. Той
предоставя практическа информация и връзки към национално
законодателство, органи, бюра за подкрепа и услуги за
подпомагане.
http://europa.eu/youreurope/business/index_bg.htm

Европейски награди
за насърчаване на
предприемачеството
За допълнителна информация:
Секретариат на Европейските награди за предприемачество
Имейл: eu.enterprise.promotion.awards@hanovercomms.com

Тел.: +44 20 74 00 89 95
Факс: +44 20 74 00 44 81
Следете Европейските награди за насърчаване на
предприемачеството в социалните мрежи:
Twitter.com /@eepa_en (for English)
Facebook.com/European.Enterprise.Promotion.Awards
YouTube.com/PromotingEnterprise
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