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Скъпи, читатели,



Краудфъндинг – от модерна дума до
голяма възможност



От теория към практика:
RECOMMEND стартира три пилотни
кампании



Зелена Европа: 8 плана за
изпълнение за партньорските региони
на RECOMMEND



Гореща точка не само за
астрономите: регион КужавскоПоморские



Атракция: Солната кула в КужавскоПоморские



Основан нов клъстър за медицински
туризъм

Все още сме в началото на една нова година, затова
искаме да ви пожелаем успешна и ползотворна 2014 г.
Имаме удоволствието да ви предложим последния
брой на нашия бюлетин RECOMMEND, съдържащ
текущи RECOMMEND акценти.
Знаете ли какво е краудфъндинг (колективно набиране
на средства или групово финансиране)? Краудфъндинг
е алтернативна форма на финансиране, която става
все по-популярна в Европа. Тази форма на финансиране
е чудесна възможност, особено за устойчивоориентирани компании. Имате нови бизнес идеи, но ви
липсва адекватно финансиране? Не се отказвайте,
вероятно краудфъндингът е вашият шанс.
След интензивен период на проучвания относно
изискванията, които има всеки един от проектните
региони в RECOMMEND в насока защита на околната
среда и климата, ще бъдат стартирани три пилотни
кампании с незабавен ефект.
Знаете ли нашия проектен регион КужавскоПоморские? Това не е просто родното място на
астронома Николай Коперник, но е и регион, известен
с богатите си солници. Освен за реномирани
университети и изследователски организации, това
място е Мекка и за здравен туризъм.

За повече информация, моля посетете
интернет страницата на проекта:
www.recommendproject.eu
RECOMMEND е проект по програма INTERREG IVC, който
се реализира в периода 01.01.2012 – 31.12.2014.
RECOMMEND осигурява на предприятията и публичните
власти информация за инструменти и схеми за
финансиране за нови екологични мерки в бизнес
сектора.
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Пожелаваме ви вълнуващо четене и вълнуваща
работна година!

Илиян Илиев, Председател на УС, ОЦОСУР
Марияна Кънчева, Изпълнителен директор на АБЧО
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Краудфъндинг – от модерна дума до голяма възможност
В рамките на 4-та работна среща на RECOMMEND в Полша в
периода 23-25 октомври 2013 г., известният експерт в
краудфъндинг Дан Маром представи на екипа на
RECOMMEND подробна информация за краудфъндинга като
алтернативен модел на финансиране. Маром представи
силните и слабите страни на тази система по един обективен
начин, подкрепяйки своята презентация с примери за
множество успешни проекти от цял свят, финансирани чрез
краудфъндинг.
Дан Маром по време на 4-та работна среща в Полща, 23-25 Октомври 2013

Въпреки че краудфъндингът е сравнително ново явление, идеята зад тази форма на финансиране по никакъв начин
не е нова: през 1885 г. работата по изграждането на Статуята на свободата в Ню Йорк е щяло да бъде временно
прекратено поради липса на пари. В своя вестник „New York World” Джоузеф Пулицър започва кампания за
набиране на липсващите 102 хиляди щатски долара. Сумата е успешно събрана в рамките на пет месеца с наймного участници, платили приблизително 1 долар всеки.
Този модел на финансиране преживява възраждане през последните 10 години. Но ядрото на краудфъндинга днес
е интернет. Стартиращи фирми и инициатори на проекти публикуват своите бизнес идеи в съответните платформи
в интернет, за да намерят заинтересовани инвеститори. Финансовата мощ на много (crowd = тълпа) позволява и
улеснява пробива на нови инвестиции и новостартиращи проекти.
Един пример за успешен проект, финансиран чрез краудфъндинг, е "BürgerInnen Solarkraftwerk" в Австрия. През
2012 г. във Виена стартира изграждането на първата гражданска слънчева електроцентрала в града. Всички
заинтересовани виенски граждани са имали право да участват в изграждането на завода за слънчева енергия от
самото начало. Била им е предоставена възможност да закупят половин панел само за 475 EUR. Покупката на целия
панел за 950 EUR съответства на сигурна годишна надбавка в размер на 3,1% и по този начин – на годишна печалба
от 29.45 EUR. ВСИЧКИ слънчеви панели на първата гражданска слънчева централа във Виена са продадени в
рамките на 26 часа! В резултат на този успех, допълнителни граждански слънчеви централи са изградени бързо из
страната, като са поканени за участие съответните граждани. С помощта на участието на „тълпата”, все повече и
повече домакинства могат да бъдат снабдени с чиста енергия.*
В момента има повече от 750 платформи за краудфъндинг. Посетете нашата страница, за да прочетете повече за
тези платформи и за плюсовете и минусите на краудфъндинга.
* Източник: www.buergersolarkreaftwerk.at
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От теория към практика: RECOMMEND стартира три пилотни кампании
3 пилотни кампании ще се реализират в контекста на RECOMMEND до май 2014 година. Тяхната цел е да
се изпробват нови мерки в областта на управление на околната среда и еко-иновациите, като по този
начин се допринася за по-екологосъобразна Европа. Вижте с един поглед какви цели гонят тези три
кампании, кой е отговорен за изпълнението им и какви рамкови условия имат за цел да подобрят.

Пилотна Кампания I

Пилотна Кампания II

Пилотна Кампания III

ЦЕЛ
Въвеждане на нов Ваучер за
Иновации в Южна Бохемия

ЦЕЛ
Разработване на ясна база данни от
експерти за финансирани консултации
в Долна Австрия
Отговорен
Областна управа в Долна Австрия,
Отдел по екологична и енергийна
икономика
(Водещ партньор, Австрия)
Първоначална ситуация в Долна
Австрия
 Има няколко институции в Долна
Австрия, които предлагат
консултиране и подкрепа,
свързани с околната среда;
 Слабо координиране на
предложения между отделни
публични институции;
 Много време за кандидатите да
достигнат до голямото
разнообразие от предлагани
услуги;
Резултат
 Разработване на база данни за
представяне на услуги и
консултиращи компании;
 Подобрено сътрудничество между
подходящи публични институции;
 Повече прозрачност в
предлагането на услуги за
потребителите.

ЦЕЛ
Информационна кампания за
дейности в насока „еко-мениджмънт
и еко-иновации” в Естония
Отговорен
ТРЕА
(Естония)

Отговорен
Екопорт
(Чехия)

Първоначална ситуация в Южна
Бохемия
 Южна Бохемия е един от
последните региони в Чехия,
които трябва да въведат ваучери
за еко-иновации;
 Голям потенциал за проекти за
изследвания и развитие в
региона;
 Ниско ниво на сътрудничество
между индустрия / икономика/
изследвания;
Резултат
 Подобрено сътрудничество
между институции за изследване
и развитие, индустрия и
икономика;
 Подобрена комуникация между
икономика, политика, наука и
индустрия.

Първоначална ситуация в Тарту
 Липса на познания в Естония
относно настоящи
предизвикателства, свързани с
околната среда
 Малко информация за възможни
екологични решения за
подобряване на околната среда и
икономиката
 Интерес към повече информация
за примери за добри практики
Резултат
 Допълнителни идеи за бъдещи
регионални и национални
стратегии за опазване на околната
среда (например, в области като
„зелени” доставки, „зелени”
етикети)

За актуална информация относно 3-те пилотни кампании, моля посетете:
http://www.recommendproject.eu/rip_pilotactions.htm
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Зелена Европа: 8 плана за изпълнение за партньорските региони на
RECOMMEND
Една от основните цели на RECOMMEND е за всеки проектен регион да разработи негов собствен
регионален план за изпълнение (РПИ). Всеки РПИ определя от 1 до 3 екологични мерки за подкрепа, които
съответният партньор е открил по време на проекта и би препоръчал за собствения си регион. Един РПИ
съдържа информация за това кой може / трябва да приложи подобен тип мерки, както и условия, време и
бюджет за това.
През първата половина на проекта, екипът на проекта насочи вниманието си към разработване на теми за
РПИ, които биха могли да бъдат от интерес за различните региони. В четвъртата работна среща в Полша
(октомври 2013 г.) всички партньори представиха първите си идеи за предложения за мерки на екипа на
проекта. Целта на тези представяния бе да се обясни защо е избрана определена добра практика или нова
идея, както и кой и как тя ще се реализира в рамките на партньорския регион. Моля, вижте първите идеи
за възможни мерки за съответен партньор / регион по-долу:

Проектен
партньор

Потенциални мерки за РПИ

Австрия
(Водещ партньор)

 Общ инструмент за търсене на еко експерти по всички консултантски програми в
региона
 Изграждане на нова схема за ваучери за иновации
 Създаване на инструменти за подкрепа развитието на клъстъри
 Прилагане на пилотна схема за (еко) ваучери за иновации
 Изграждане на клъстър за еко бионика
 Информационна кампания за повишаване на осведобеността за екомениджмънт и еко-иновации
 Прилагане на система за оценка на екологичната устойчивост на сгради за
намаляване на емисиите на парникови газове и консумацията на енергия
 Прилагане на финансираща схема за развитие и прилагане на екологични мерки
сред частните и обществените организации
 Клъстърен клуб за СУОС (Системи за Управление на Околната Среда)
 Подобряване на условията за изграждане на контакти, консултиране, подкрепа и
обучение за ключови сектори и географски клъстър Фенгейт
 Популяризиране на схема за ваучери за енергийна ефективност във Варна

Полша
Чехия
Словения
Естония

Италия

Обединено
Кралство
България

Всички окончателни проектопредложения за РПИ ще бъдат преразгледани през пролетта на 2014 от
външни експерти, преди да бъдат предадени на съответните заинтересовани страни за всеки регион,
отговорен за изпълнение на препоръките.
Екипът на проекта е напълно наясно с факта, че успешното прилагане на РПИ не зависи само от това колко
добре съответният план е подготвен от всеки партньор. Напротив, външни обстоятелства, като например
икономически, финансови и политически такива, които не могат да бъдат повлияни от отделни хора, имат
голямо и устойчиво въздействие за изпълнението на РПИ след края на проекта през 2015 година.
За допълнителна информация, моля консултирайте се с нашата страница на проекта:
http://www.recommendproject.eu/rip.htm
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Гореща точка не само за астрономите: регион Кужавско-Поморские
Партньорският регион Кужавско-Поморские е десетият по големина район в северната част на
Централна Полша. Той има около 2,1 милиона жители. Районът свързва две отличителни исторически
и географски области, разположени на двата бряга на река Висла - най-дългата река в Полша. Затова
всичко е двойно. Като се започне от името на самата провинция чрез своите градове-столици, през
паметниците на културата и природните забележителности.
Бидгошч и Торун са най-важните градове в региона. Разположени в близост един от друг, те са отлично
свързани помежду си с бързи пътища, железопътни линии и водни канали. Заедно те създават двойна
столица на провинцията. Бидгошч е мястото на " Управника" (Wojewoda). Отличителният елемент на
града са многобройните му паркове и зелени площи. Живописни мостове водят до Мелничарския
Остров (Wyspa Mlynska) и до района на т. нар. Венеция на Бидгошч.
Торун е седалището на местната управа. Градът е престижен университетски център и център на
готическата архитектура. Благодарение на неговите паметници, Стария град, със своята Градска Кула от
14-ти век, градските къщи и останките от градските стени, той е поставен в списъка на ЮНЕСКО за
световно наследство. Астрономът, Николай Коперник е роден в Торун. Торун е известен и с
производството на вкусния джинджифилов хляб.
Кужавско-Поморские има отлично стратегическо местоположение в сърцето на Европа и е заобиколен
от добре развита пътна и железопътна мрежа. В района има четири индустриални парка, два
промишлени технологични парка , както и Технологичния парк с Център за трансфер на технологии.
Два академични центъра работят в региона: Университетът Николай Коперник (най-големият в
Северна Полша, Торун), Университетът по околна среда и технологии (Университет Казимир Велики) и
Академията по музика и Медицинският колеж към Университет Николай Коперник (Бидгошч).
Университетите извършват изследователска и приложна дейности паралелно с преподаването.
Кужавско-Поморские е един от най-големите производители на хранителни продукти в Полша
(вторият по големина производител на захарно цвекло, маслодайна рапица и свинско месо), нарежда
се втори в производството на краве мляко и е отговорен за над 20 % от производството на целулоза и
хартия в Полша. Регионът също така предоставя удобни условия за развитие на възобновяемите
енергийни източници (вятърна, водна и геотермална енергия).
Районът Кужавско-Поморские също е Мека за тези, които търсят здравно възстановяване, физическо
пречистване и биологично равновесие.
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Атракция: Солната кула в Кужавско-Поморские
Солната кула е построена от дървен материал и съчки. През
последните векове тя е била използвана за производство на сол, но
сега се използва за солна инхалация. Концепцията за работата на
кулата е проста: солена вода се изпомпва нагоре до върха на
структурата и след това се пуска да се изтича свободно по стените на
кулата като се изпарява по протежение на пътя.
Околния въздух е наситен с йод и микроелементи, получени чрез
изтичането на соления разтвор и движението му във въздуха.
Аерозолът, който се образува по този начин, предотвратява
заболявания и подпомага лечението на горните дихателни пътища,
заболявания на щитовидната жлеза, алергични състояния на кожата,
и също спомага за намаляване на кръвното налягане.
Оздравителните ползи от кулата са достъпни безплатно за всички.
Препоръчително е да не се нарушава минималната дистанция, която
трябва да се спазва от солната кула (около 30 метра) за повече от 1530 минути на веднъж - за да могат да изпитат благоприятните
оздравителни ефекти на съоръжението около солната кула,
посетителите трябва да се излагат на този вид вдишване най-малко
два пъти на ден.
Удобните пътеки и пейките около кулата позволяват на пациентите и
посетителите да се разходят наоколо или да поседнат и да се
насладят на звука на падащата вода.
В региона Кужавско-Поморские има два оздравителни курорта: Чиечочинек и Иноврочлав, които
осигуряват отлично забавление и правят престоя на посетителите на оздравителния курорт много поприятен.
Чиечочинек има най-големите солни кули в Европа. Комплексът от три кули, изградени във формата на
подкова, е създаден в годините между 1824 и 1859. Кулите са високи 15,8 м. и имат обща дължина от
1741,5 м.
Първите солни кули в Иноврочлав, предназначени за извличане на сол от солена вода, са били построени
още през 2-ри век преди Христа (те са били първите в Европа!). От 1993 до 2001 г., солната кула е построена
и след това отваря врати. Кулата е с формата на два свързани полигона. Тя е с височина 9 метра и дължина
320 метра. Тази конструкция гарантира най-ефективното производство на солен аерозол и предотвратява
прекомерната дисперсия.
Солните кули са заобиколени от т.нар. Солни Паркове с красиви килими от цветя, живописни езера и
фонтани, както и очарователни кафенета, които привличат туристи и посетители на оздравителния курорт.
Повече информация за солната кула и област Кужавско-Поморские:
http://www.visitkujawsko-pomorskie.pl (Biuro Kujawsko - Pomorskiej Organizacji Turystycznej)
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Клъстър за медицински туризъм основан в региона на КужавскоПоморские
Идеята за почивка и медицински туризъм е добре известна на хората, които пътуват в чужбина, за да
получат конкретно медицинско лечение. Основната цел на тези пътувания е да се възползвате от лесния
достъп до обикновено много по-евтино и висококачествено медицинско лечение и грижи. Найпопулярните от тях са: денталното лечение, лечение и хирургия на очите, както и всички видове пластична
хирургия. Настоящият медицински и оздравителен туризъм комбинира елементи на лечение, почивка и
рехабилитация. Полша се нарежда на седмо място в Европа по отношение на оздравителни курорти.
Четири области в региона на Кужавско-Приморские са били обявени за оздравителни курорти:
Иноврочлав, Чиечочинек, Виениек и Александров Кужавски. Техните здравословни курорти имат солници,
които се използват за лечение на сърдечно-съдови заболявания, заболявания на дихателните пътища,
ревматизъм, неврози и гинекологични заболявания. Частни клиники и болници предлагат модерно
оборудване в комбинация с висококвалифицирани специалисти.
IA Medical Tourism & Wellness Cluster е основан на 1 юли 2013 г. от "Lewiatan", Организацията на
работодателите от Кужавско-Приморские с цел увеличаване на потенциала на този ключов клъстър...
Клъстърът се основава на доброволно споразумение между фирми, изследователски организации, бизнес
институции, държавни и частни университети, както и други заинтересовани страни, работещи в
съответствие с целите на клъстъра. " Lewiatan ", Организацията на работодателите на Куявия и Померания,
е лидер на клъстъра и е отговорна за организационните, административните и финансови услуги, свързани
с дейностите на клъстъра.
Целта на клъстъра е да се насърчи "медицинският туризъм и оздравителните курорти в Полша" и да се
създадат благоприятни условия за развитието на медицинските дружества и други компании в този сектор
в региона на Кужавско-Приморские и други региони. Други задачи на клъстъра са: да търси както публични,
така и частни инвестиции / инвеститори за членовете на клъстъра; да организира конференции и курсове,
свързани с медицинската и уелнес индустрията; съвместно участие в национални и международни
изложения / панаири, създаване на взаимни предложения за членове на клъстъра (комбинация на
болничните услуги и лечения с уелнес услуги и терапии), както и осъществяване на икономически и
пазарни анализи, и др .
За повече информация за Клъстъра за медицински туризъм, моля посетете уеб сайта на адрес:
http://www.kpoplewiatan.pl
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RECOMMEND е проект по програма INTERREG IVC,
който се реализира в периода 01.01.2012 –
31.12.2014.
RECOMMEND
осигурява
на
предприятията и публичните власти информация за
инструменти и схеми за финансиране за нови
екологични мерки в бизнес сектора.
За повече информация относно проекта в България:

Илиян Илиев
Регионален партньор
на RECOMMEND
Председател на УС на
ОЦОСУР
п.к. 79, 9010 Варна
тел/факс: 052 306 423
pecsd@net-bg.net
www.ecovarna.info

Марияна Кънчева
Регионален партньор
на RECOMMEND
Изпълнителен директор
на АБЧО
ул. „Преслав” 4, п.к.
161, 9000 Варна
тел/факс: 052 600 266
office@ubbsla.org
www.ubbsla.org
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