ПОЛИТИКАТА НА СБЛИЖАВАНЕ
НА ЕС ЗА ПЕРИОДА 2014–2020 Г.
насочване на инвестициите към основни приоритети
за постигане на растеж
Новата политика на сближаване предвижда регионите и държавите членки да
насочат инвестициите на ЕС в четири ключови области за постигане на икономически
растеж и създаване на работни места:
•
•
•
•

Научни изследвания и иновации
Информационни и комуникационни технологии (ИКТ)
Повишаване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия (МСП)
Подпомагане на прехода към икономика с ниски нива на въглеродните емисии

Приоритет: Подобряване на достъпа до информационни и комуникационни
технологии (ИКТ) и на тяхното използване и качество
Защо да инвестираме в ИКТ?
• Свързаните чрез интернет компании постигат по-висок ръст на приходите и създават повече работни
места от техните конкуренти, които работят офлайн.
• Ефективното използване на ИКТ увеличава производителността на работното място, а следователно
и конкурентоспособността.
• Подобряването на достъпа до качествени ИКТ, особено в отдалечените райони, може да
повиши качеството на живот на хората, като улесни достъпа до услуги, например до електронно
здравеопазване.

Как политиката на сближаване подпомагаше ИКТ през периода 2007–2013 г.?
Получените от държавите членки данни до този момент показват:
• Около 14,6 млрд. EUR от Европейския фонд за регионално развитие са инвестирани в ИКТ.
• Благодарение на инвестициите по линия на политиката на сближаване още над 4,7 млн. граждани
на ЕС са обхванати от покритието на услугите за достъп до широколентов интернет. Това допринася
за реализирането на Програмата в областта на цифровите технологии на ЕС, която е една от седемте
водещи инициативи от стратегията „Европа 2020“.
• Европейският социален фонд създаде условия за по-добро използване на ИКТ от хората, по-ефективно
координиране на уменията на хората и нуждите на работодателите и в частност за гарантиране на
придобиването на подходящи умения в областта на ИКТ от по-възрастните работници.

Регионална
и урбанистична
политика

Политиката на сближаване за периода 2014–2020 г. ще подпомогне
допълнително целите на ЕС в областта на ИКТ чрез:
• Инвестиране в инфраструктурата за ИКТ във всички региони, особено в отдалечените и селските
райони и в по-слабо развитите региони на ЕС.
• Увеличаване на достъпа до високоскоростен широколентов интернет (особено до така наречените
„мрежи от следващо поколение“) с цел да се повиши производителността на дружествата и да се
позволи на хората в отдалечените региони да работят от дома си или да се възползват от решения
в областта на електронното здравеопазване.
• Инвестиране в разработването и усъвършенстването на инструменти за ИКТ, като например
електронна инфраструктура за научни изследвания и иновации, компютърни услуги „в облак“,
информационна сигурност и безопасност в интернет.
• Продължаване на прехода към използването на новаторски приложения на ИКТ от фирмите,
гражданите и публичните администрации, като например предоставяне на електронни здравни
услуги (електронно здравеопазване), процедури в публичния сектор (електронно управление), малки
и средни предприятия (електронно обучение, електронен бизнес и т.н.), координиране на ефективното
използване на ресурсите в градските райони (интелигентни градове) и запазване на културното
наследство чрез цифровизация.
• Подобряване на цифровата грамотност, електронното обучение, електронното приобщаване,
електронните умения и свързаните с тях предприемачески умения.

Нов стратегически подход
• Съгласно реформираната политика на сближаване от националните и регионалните органи ще се
изисква да разработят стратегии за цифров растеж като елемент от по-широките им стратегии за
научни изследвания и иновации, за да получат финансиране за инвестиции в продукти и услуги
в областта на ИКТ.
• Всяка държава членка, която планира да използва фондовете на политиката на сближаване за
инвестиции в широколентов интернет, ще трябва също да разработи План за мрежа от следващо
поколение, в който са посочени областите, където е необходима държавна намеса за осигуряването
на широколентов достъп.
• Значителен дял от подкрепата за МСП по линия на ЕФРР ще бъде отпуснат на новосъздадени фирми
и нови бизнес модели, работещи в сектора на ИКТ.

