Проект „Лидерство за регионално развитие“

Втори лидерски форум – град Трявна

Предприемачество и потенциали за
взаимодействие в Северна централна
България в програмния период
2014-2020
10-11 декември 2015 г.
Хотел Калина Палас
(гр. Трявна, ул. Панорама 15)

ПЪРВИ ДЕН

12.30-13.30

Регистрация. Напитка за добре дошли

13.30-14.00

Откриване
Огнян Минчев, председател на УС, Институт за регионални и
международни изследвания /ИРМИ/
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Дончо Захариев, кмет на град Трявна
Пламен Апостолов, експерт по проект „Лидерство за
регионално развитие“ (представяне на резултатите от работна
среща за Северна Централна България през април 2015 г.)
14.00-16.00

Първи панел: Регионална среда за
предприемачеството
–
преимущества,
възможности и проблеми

развитие на
недостатъци,

Модератор: Огнян Минчев, председател на УС, ИРМИ
„Среда за предприемачество във Велико Търново и
региона: качествени кадри за нуждите на бизнеса и
подобряване на вътререгионалното сътрудничество“
-Даниел Панов, кмет на град Велико Търново
„Северна централна България през програмен период
2014-2020: Перспективи и възможности“
- арх. Белин Моллов, експерт по проект „Лидерство за
регионално развитие“
„Възможности за
община Троян “

развитие

на

предприемачеството

в

- Донка Михайлова, кмет на град Троян
„Изграждане на партньорство за сътрудничество и обмен
на добри практики между Община Ловеч и град Ерфурт“
- арх. Силвия Средкова, главен архитект на община Ловеч
"Възможности
и
потенциал
за
развитие
на
предприемачеството чрез подхода"Водено от общностите
местно
развитие"
(Лидер
и
МИГ).
Мултифондово
финансиране“
- Мария Маринова, председател на Асоциация"Българска
национална Лидер мрежа" и ръководител на проект за
създаване на мрежа на МИГ и НПО от малките населени места
Дискусия
16.00-16.30

Кафе пауза
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16.30-18.00

Втори панел: Възможности за създаване на работни места
от
предприемачите – ролята на професионалното
образование и връзката с бизнеса като предпоставки за
задържане на млади специалисти
Модератор: арх. Белин Моллов,
„Лидерство за регионално развитие“

експерт

по

проект

„Възможности, които предоставя ОП НОИР 2014-2020 в
сферата
на
дуалното
обучение
и
младежкото
предприемачество: фокус Северна централна България“
- урб. Здравко Петров, експерт по проект „Лидерство за
регионално развитие“; работещ по ОПР на Велико Търново
„Намеренията
за
университетите ”

предприемачество

и

ролята

на

- доц.д-р Венета Христова, катедра „Стопанско управление“,
Великотърновски университет
Дискусия
19.00

Официална вечеря, Бирария Трявна
ВТОРИ ДЕН

10.00-12.30

Трети панел: Потенциал за развитие на междуградски и
междуобластни
връзки
на
взаимодействие
с
цел
реализация на проекти в голям мащаб и развитие в
специализирани
приоритетни
области
дребно
предприемачество, туризъм, ИТ
Модератор: Александър Неофитов, проектен координатор,
ИРМИ
„Перспективите и възможностите
младите предприемачи“

за

развитие

пред

- Йоанна Данчева, Вицепрезидент на Start It Smart | Veliko
Tarnovo, Заместник-председател на Българската асоциация за
регионално планиране
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„Трите въпроса за истинско и
предприемачество - ТърновоRUNS“

успешно

социално

- Калин Василев, ТърновоRUNS

„Нестандартни форми на туризъм – предизвикателство за
младия предприемач“
- Николай Заричинов, Тур Клуб Ремарк
„Деветашкото плато – пример за гражданска инициатива
и междуобщинско сътрудничество за развитие на района“
- Диана Андреева, Велислава Чилингирова, Сдружение
„Деветашко плато“
„Походът на аутсайдера“
- Орлин Димитров, ПЛ Контрол, Габрово
Дискусия
12.30-13.00

Обобщение и закриване

13.00-14.00

Обяд
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