Двудневен практически семинар
на тема

„Актуални възможности за европейско
финансиране на бизнеса“
Подробно представяне на актуалните процедури за безвъзмездно финансиране
на бизнеса по оперативните програми и предстоящите приеми през 2018 г.

16-17 януари 2018 г., 10:00 ч.
София 1000, ул. Алабин № 16-20 (сграда на БСК)

ПРОГРАМА
Първи ден: 16.01.2018 г. (вторник)
Актуални и предстоящи процедури по Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“
9:45 – 10:00

Регистрация на участниците

10:00 - 10:15

Откриване на семинара и представяне на съвместната
консултантска услуга на БСК и ПАЕНПР по разработване и
управление на европроекти

10:15 – 11:30

Камен Колев
Заместник-председател на БСК
Атанас Кирчев
Председател на УС на ПАЕНПР
Детайлно представяне на процедура „Подкрепа за пилотни и
демонстрационни инициативи за ефективно използване на
ресурсите“
по
Оперативна
програма
„Иновации
и
конкурентоспособност 2014-2020“ (отворена за кандидатстване)


Цел на процедурата



Допустими кандидати, партньори, дейности и разходи



Особености

при

кандидатстването

(„одит

за

ресурсна

ефективност“ като условие за кандидатстване)


Критерии за оценяване на проектите



Особености при изпълнението и отчитането на проектите
(задължителни и незадължителни проектни индикатори, отчитане
на реалното изпълнение и санкции при неизпълнение)

Атанас Кирчев
Председател на УС на ПАЕНПР, „Финвера консулт“ ЕООД
Ивайла Илиева
„Ин-маркетинг“ ООД, член на ПАЕНПР
11:30-11:45

Кафе-пауза

11:45-13:00

Преглед на предстоящите процедури по ОПИК през 2018 г.
 Процедура „Подкрепа за растеж на малките и средни предприятия
чрез пилотно прилагане на ваучерни схеми от ИАНМСП“ (ИГРП
2017)
 Процедура „Насърчаване на предприемачеството“ (ИГРП 2017)
 Процедура „Подобряване на производствения капацитет и
развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ“ (ИГРП 2018)
 Процедура „Стимулиране внедряването
предприятията“ (ИГРП 2018)

на

иновации

в

 Процедура „Развитие на иновационни клъстери“ (ИГРП 2018)

13:00 – 13:30

Кремена Райкова
Член на УС на ПАЕНПР,
„Фърст консултинг“ ЕООД
Андрей Лалов
Зам.-председател на УС ПАЕНПР,
„Ин-маркетинг“ ООД
Закриване на първия ден на семинара
Чаша вино.
Втори ден: 17.01.2018 г. (сряда)
Актуални приеми по Програмата за развитие на селските райони

9:45 – 10:00

Регистрация на участниците

10:00 - 10:15

Откриване на втория ден семинара и представяне на
съвместната консултантска услуга на БСК и ПАЕНПР по
разработване и управление на европроекти
Камен Колев
Заместник-председател на БСК
Атанас Кирчев
Председател на УС на ПАЕНПР

10:15 – 11:30

Детайлно представяне на Подмярка 4.2 „Инвестиции в
преработка/маркетинг на селскостопански продукти” по ПРСР
(предстоящ прием)


Допустими кандидати, дейности и разходи.



Финансови условия (минимален и максимален размер на
помощта; условия за авансово, междинно
и окончателно
плащане)



Изисквания и необходими документи при кандидатстването.
Особености относно допустимите предварителни разходи. Начин
на подаване на проектите



Критерии и процедура за оценяване на проектите



Особености при изпълнението и отчитането на проектите, и
изпращането на безвъзмездната помощ

Светозар Кавърджиев,
член на УС на ПАЕНПР,
„Агропроект“ ООД
Емил Захариев
член на УС на ПАЕНПР,
„Рок сие“ ООД
11:30-11:45

Кафе-пауза

11:45-13:00

Детайлно представяне на Подмярка 8.6 „Инвестиции в
технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и
търговията на горски продукти“ по ПРСР (предстоящ прием)

13:00 – 13:30



Допустими кандидати, дейности и разходи.



Финансови условия (минимален и максимален размер на
помощта; условия за авансово, междинно
и окончателно
плащане)



Изисквания и необходими документи при кандидатстването.
Особености относно допустимите предварителни разходи. Начин
на подаване на проектите



Критерии и процедура за оценяване на проектите



Особености при изпълнението и отчитането на проектите, и
изпращането на безвъзмездната помощ

Атанас Кирчев
Председател на УС на ПАЕНПР,
„Финвера консулт“ ЕООД
Закриване на семинара
Чаша вино (бюфет).

