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Проект 

 

ТЕМАТИЧНА РАБОТНА ГРУПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА  

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ  

2014 – 2020 г. 

 

Второ заседание 

11 юли 2013 г. 

Шератон София Хотел „Балкан“, зала „Сердика“, гр. София 

 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

 

09.30 – 10.00 ч. Регистрация  

  

 Водещ: Любомир Ганчев – съветник на министъра по 

въпроси, свързани с ОП „Конкурентоспособност 2007 – 

2013“ и ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014 – 

2020“.  

  

10.00 – 10.20 ч. Откриване на заседанието /министър Драгомир Стойнев; 

заместник-министър Красин Димитров /  

 

10.20 – 10.30 ч. Обсъждане и приемане на дневен ред 

 

10.30 – 10.40 ч. Одобряване на Протокола от първото заседание на  

тематичната работна група, проведено на 26.04.2013г. 

 

10.40 – 10.50 ч. Обсъждане и приемане на актуализиран план-график за 

разработване на оперативната програма за иновации и 

конкурентоспособност 2014 – 2020 г. за периода юли – 

ноември 2013 г. 

 

10.50 – 11.15 ч. Представяне на втори вариант на концепцията за 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 

2014 – 2020 г.  /презентация от Елена Иванова – Главна 

дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“/ 

 

11.15 – 11.30 ч. Кафе  пауза 
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11.30 - 11.50 ч.  Представяне на резултатите от проведени проучвания сред 

бенефициентите по ОПРКБИ и други заинтересовани 

страни /Презентация от Яна Спасова, ЕСТАТ/ 

 

11.50 – 12.10 ч.  Представяне на проекта на Националната стратегия за 

насърчаване на МСП 2014-2020  / Презентация от Ивайло 

Грънчаров – Дирекция Бизнес среда и политика за малки и 

средни предприятия“/ 

 

12.10 -  12.30 ч. Представяне на проекта на Стратегията за интелигентна 

специализация  /Презентация от Емилия Радева – Дирекция 

„Инвестиции, иновации и предприемачество“/ 

 

12.30 – 13.00 ч.        Дискусия по предложения обхват, приоритетни направления, 

индикативни дейности и бенефициенти 

  

13.00 – 13.15 ч. Разни  

 

13.15 ч. Закриване на заседанието и обяд 


