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ПРОГРАМА
ЧЕТВЪРТИ РАБОТЕН СЕМИНАР И ДИСКУСИЯ

„ИНОВАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ НА
БЪЛГАРИЯ 2014 – 2020 - ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УЧАСТИЕ НА МЕСТНО НИВО“
03 юли 2015 г., Конферентна зала на Хотел „Неврокоп“,
град Гоце Делчев
10:30 -10:45

Откриване, регистрация и представяне на участниците
Живко Иванов – Управител, БИКЦ - Сандански

10:45 – 11:15

Представяне на проект „План за Регионална интелигентна
специализация за насърчаване на конкурентоспособността, научните
изследвания и иновациите" с акроним: „Smart Specialization”
(Интелигентна специализация)
Величка Иручева – Експерт, БИКЦ - Сандански

11:15 – 11.30

Иновационна стратегия за интелигентна специализация на България
2014 - 2020
Структура и обхват; Тематични и технологични области на стратегията;
Изпълнение на плана за действие; Структура на управление и
координиране;
Стефан Узунов – Държавен експерт, Отдел "Иновации и
предприемачество", Дирекция "Икономически политики за насърчаване"
Министерство на икономиката

11:30 – 11.45

Кафе пауза

11:45 – 12.30

Актуални и предстоящи възможности за финансиране по Оперативна
Програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020
Отворена процедура за кандидатстване „Подобряване на производствения
капацитет в МСП“.
Условия за кандидатстване, допустими дейности, размер на финансиране;
Практически съвети по кандидатстване и последващо изпълнение на
проектите;
Пламен Тодоров – Ръководител проект

12:30 – 13:30

Обяд

Този документ е създаден в рамките на проект „План за Регионална интелигентна специализация за насърчаване на
конкурентоспособността, научните изследвания и иновациите” (Smart Specialization), финансиран от Програма за европейско
териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013, договор за безвъзмездна финансова помощ № В3.32.02/31.12.2013 г.,
съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на Гърция и България.
Цялата отговорност за съдържанието на Документа се носи от Сдружение БИКЦ - Сандански и при никакви обстоятелства не може да
се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”
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13:30 – 14.00

Представяне на резултатите от анализ на приоритетни сектори в ЮЗ и
ЮЦ регион в България. Глобални тенденции за трите приоритетни
сектори в ЮЗ и ЮЦ региони. SWOT-АНАЛИЗ на избраните сектори в
ЮЗ и ЮЦ региони в България
Тодор Ялъмов – Фондация „Приложни изследвания и комуникации“

14:00 – 14:30

Анализ на Оперативните програми за периода 2007 – 2013 по
отношение на реализирани инвестиционни проекти в целевия
трансграничен район през изминалия програмен период
Д-р Георги Бойков - Експерт, Търговско – промишлена палата –
Благоевград

14:30 – 14:45

Кафе пауза

14:45 – 16:30

Дискусия и формиране на партньорска мрежа за работа на местно ниво
по иновационната стратегия за интелигентна специализация
Теми на дискусията:
• Приоритетите на следващия програмен период 2014 – 2020, залегнали
в Оперативните програми на България;
• Секторите и мерките, които би следвало да бъдат приоритизирани при
подпомагането през следващия програмен период;
• Мерки на трансгранично ниво, които би следвало да бъдат подкрепени
с цел насърчаване на конкурентоспособността в трансграничния
район;
Предложенията ще бъдат записани и предоставени на отговорните лица по
изготвянето на Иновационната стратегия за интелигентна специализация в
Министерство на икономиката на РБ;

16:30

Закриване
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