НАЦИОНАЛЕН БИЗНЕС ФОРУМ - СКОПИЕ 2019
“Европейски фондове и програми за икономическото развитие на Република Северна
Македония”.
13 декември 2019 г., Скопие - Хотел Александър Палас

ПРОГРАМА
Това е предварителен вариант на програмата, като организаторите гарантират, че няма да има
съществени промени по нея, а основно ще се допълва с конкретни имена на официални гости и
лектори

09.00 – 10.00 – Регистрация на участниците.
10.00 – 10.30 – Официално откриване на форума.
Откриване на Националния бизнес форум – Скопие 2019 и представяне на официалните гости на
събитието от г-н Веселин Халачев – Председател на ОБК и член на Борда на Директорите на
Европейски Алианс на Малкия и Средния Бизнес (Брюксел), с ресор Европейски фондове и
програми
* Приветствени слова от Н.Пр. г-н Стево Пендаровски - Президент на Република Северна
Македония
* Приветствени слова от г-н Траян Димковски – Министър на земеделието, горите и водите
* Приветствени слова от г-н Крешник Бектеши – Министър на икономиката
* Приветствени слова от г-н Николче Бабовски – Директор на Агенцията за Финансова
Подкрепа на Земеделието и Селските Райони (Управляващ орган на Програмата ИПАРД)
* Приветствени слова от представител на Европейската комисия
* Приветствени слова от г-н Дейвид Каро – Президент на Европейски Алианс на Малкия и
Средния Бизнес (ESBA).
Въпроси и отговори
10.30 – 11.30 Първи панел – тема: “Европейски програми, управлявани директно от
Европейската комисия и ЕС през 2020 година и за периода 2021 – 2027 г.”
* Общ преглед на Европейските програми за периода 2014 – 2020 г. (над 450 програми с над 800
финансови помощи), представен от г-н Веселин Халачев – Председател на ОБК и член на Борда на
Директорите на Европейски Алианс на малкия и средния бизнес в Брюксел
* Програмата Хоризонт 2020 с най-голяма подкрепа за развирието на бизнеса и общините.
Новостите в Хоризонт Европа. – презентация на г-жа Кремена Димитрова – Директор на
Дирекция “Европейски фондове” при ОБК
* Програмата COSME – презентация на представител на Генерална Дирекция “Развитие” (DG
GROW) Европейска Комисия, с подкрепата на г-жа Кристин Шрайбер – Директор на
програмата COSME
* Програмaтa ERASMUS+ и новостите при ERASMUS – презентация от г-жа Лидия Димова –
Директор на Национална агенция за европейски образователни програми и мобилност в Северна
Македония
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* Програмите за териториално (трансгранично, транснационално и интеррегионално)
сътрудничество в Европа – INTERREG
Въпроси и отговори
Модератор: г-н Веселин Халачев
11.30 – 11.45 Кафе-пауза
11.45 – 12.30 Втори панел – тема: “Европейски програми, управлявани на национално ниво.”
* ИПАРД II – Програмата за развитие на селските райони – презентации на представители на
Министерството на земеделието, горите и водите и на Агенцията за подкрепа в земеделието и
развитието на селските райони
* ИПА II – частта на програмата, подпомагаща иновациите, конкурентоспособността и
енергийната ефективност на фирмите – презентации на представители на Министерството на
икономиката
Въпроси и отговори
Модератор: г-н Игор Георгиевски
12.30 – 13.20 Трети панел – тема: “Банки и финансови институции с нови условия и
финансови инструменти в подкрепа на бизнеса и общините.
* Планът Юнкер с общ бюджет от 315 милиарда евро преминава в InvestEU с общ бюджет от
650 милиарда евро – презентация на експерт от Генерална Дирекция “Икономически и
финансови въпроси (DG ECFIN) при Европейската комисия.
* Македонските търговски банки в подкрепа на бизнеса и общините
Въпроси и отговори
Модератор: г-н Синиша Наумоски – изп. директор АБИТ – Северна Македония
13.20– 13.30 – Закриване на Националния бизнес форум – Скопие 2019
* Заключителни слова от високопоставен представител на правителството на Република Северна
Македония
13.30 – 14.30 Обяд – нетуъркинг (необходима е специална допълнителна резервация)
ВНИМАНИЕ: Напомняме Ви, че може да се включите и във вечерното “НОВОГОДИШНО
ПАРТИ” на ОБК, което ще започне в 19.30 часа в ресторант “Фурна” в Скопие. Местата са
ограничени само до 150, така че влизането ще става САМО с предварително закупен КУВЕРТ
от организационния щаб на ОБК.
Цена на куверта: 48 лв. на човек. В цената е включена музика на живо, богата и обилна храна
и НЕОГРАНИЧЕНА консумация на качествена ракия, узо, бира, червено и бяло вино, вода и
безалкохолни напитки.
При Ваше желание, бихме могли да Ви организираме и нощувки на преференциални цени.
За допълнителна информация относно Националният бизнес форум – Скопие 2019, можете да се
обаждате на тел. 0894 377 977 или да пишете на events@ubclubs.eu , както и да следите
официалният сайт на ОБК www.ubclubs.eu или фейсбук страницата United Business ClubsBulgaria
Краен срок за записване за участие: 03 декември 2019 г.
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