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The Programme is co-funded by the European Union (ERDF) and National Funds of Greece and Bulgaria 

 
Програма за Европейско Териториално Сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013 

Програмата е съфинансирана от Европейския съюз (EФРР) и Националните фондове на Гърция и България  

Проект "План за Регионална интелигентна специализация за насърчаване на конкурентоспособността, научните изследвания и иновациите", 

акроним „Интелигентна специализация“   

Project: “Plan for Regional Smart Specialization for Promoting Competitiveness, Research and Innovation ”,  Acronym „Smart Specialization“ 

 
 

 

 Програма 

Международна конференция по Интелигентна специализация 
 

8 май 2015 

 

в хотел Терма Вита, с. Огняново, в близост до гр. Гоце Делчев 

  

 

 

Време 

 

 

Тема 

 

 

Презентатор 

 

Заб. 

11:00-11:30 Регистрация   

 

11:30 -11:40 

Откриване на конференцията 

 

Асим Адемов, Заместник областен управител на 

област Благоевград 

 

Константинос Михайлидис, Регион Централна 

Македония 

 

  

11:40-11:50 Стартегически проект Интелигентна 

специализация – цели, основни дейности, 

резултати 

 

Росица Джамбазова, 

Директор БИ-ГД 

 

11:50-12:20 Национална стратегия Интелигентна 

специализация, с фокус Югозападен и Южен 

централен район за планиране 

Стефан Узунов, 

Министерство на 

икономиката, България 

 

12:20-12:50 Система за мониторинг и оценка на RIS3 за 

трансграничните гръцки и български региони: 

платформа и действие 

Димитрис Милосис, 

Urenio 

Научно-

изследователски отдел, 

Аристотел 

университет, Солун 

 

12:50-13:10 Приоритетни сектори за интелигентна 

специализация в областите Благоевград, Хасково, 

Кърджали, Смолян 

Тодор Ялъмов,  

Приложни изследвания 

и комуникации 

 

13:10 -13:30 Приоритетни сектори за интелигентна 

специализация RIS3 в регион Източна Македония 

и Тракия и оценка на проектите, изпълнени в 

периода  2007-2013 

 

Евангелия Матиаки,  

Съветник по 

Европейски програми и 

програми за развитие, 

Търговско-промишлена 

палата, Драма 

 



 

 

 

 

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 СНЦ „Бизнес инкубатор – 

Гоце Делчев, център за подпомагане на предприемачеството“ 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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13:30-14:30 Обяд/ кетъринг 

 

  

14:30-15:00 Проучване за ефекта по текущи политики за 

повишаване на конкурентоспособността в регион 

Централна Македония , Източна Македония и 

Тракия 

Емануел 

Влаходжианис, 

Първи 

Вицепрезидент на  

Търговско- 

промишлена палата, 

Солун 

 

15:00-15:20 Оценка на политиките и практиките на НСРР по 

предприемачество, конкурентоспособност, 

иновации и интелигентна специализация за 

българската част на трансграничния регион  

Веселина Георгиева, 

Представяща 

Регионално сдружение 

на общините „Марица“ 

 

15:20-15:40 Оценка на ефекта от изпълнението на проекти за 

периода 2007-2013 

 

Представяне на Конкурс за млади иноватори 

 

Пламен Тодоров, 

Бизнес информационен 

и консултантски център 

Сандански 

 

15:40-16:00 Проучване за изпълнение на текущи политики  за 

повишаване на конкурентоспособността 

 

Георги Бойков, 

Търговско-промишлена 

палата, Благоевград 

 

16:00-16:30 Дискусия   
 

Venue Terma Vitae hotel http://www.thermavitae.bg/  

http://www.thermavitae.bg/

