Български икономически форум 2015

П Р О Г Р А М А на събитията
30 ноември 2015г.
"Инструменти за стимулиране на развитието на бизнеса"
- ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020
- ОП „Инициатива за малките и средните предприятия” 2014 – 2020
- Холдинговия фонд по JEREMIE
- Роля на банките във финансирането на европейски проекти

Основен гост-лектор: Г-н Божидар Лукарски, Министър на икономиката
Място: София Хотел Балкан, зала Средец
Програма:
11:15 - 12:15 регистрация & welcome drink
12:10 - 12:25 настаняване в залата
12:30 - 14:00 "Инструменти за стимулиране на развитието на бизнес"
Г-н Божидар Лукарски, Министър на икономиката
формат: изказване на министъра и дискусия, въпроси и отговори по темата
Г-жа Зорница Русинова, Заместник-министър на труда и социалната политика
Г-н Христо Стоянов, Член на Съвета на директорите, "ДЖЕРЕМИ България" ЕАД

8 декември 2015г.
"Перспективи за развитие на обществената инфраструктура през 2016г."
Основен гост-лектор: г-жа Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие
и благоустройството
Място: София Хотел Балкан, зала Роял 1
Програма:
11:00 - 11:45 регистрация & welcome drink
11:45 - 12:00 настаняване в залата
12:00 - 13:15 "Перспективи за развитие на обществената инфраструктура през 2016г."
г-жа Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството
формат: изказване на министъра и въпроси и отговори по темата
13:30 - 14:00 „Регионални профили: показатели за развитие”
г-жа Светла Костадинова, Изпълнителен директор, Институт за пазарна икономика

10 декември 2015г.
"Перспективи пред социално-икономическото развитие на България през 2016г.
Възможности за бизнеса през призмата на ОП „Развитие на човешките ресурси”
2014-2020 г."
Основен гост-лектор: г-н Ивайло Калфин, заместник министър-председател и
министър на труда и социалната политика
Място: София Хотел Балкан, зала Средец
Програма:
18:00 - 19:00 регистрация & welcome drink
19:00 - 19:20 настаняване в залата

Български икономически форум 2015

П Р О Г Р А М А на събитията
19:30 - 21:00 "Перспективи пред социално-икономическото развитие на България през 2016г.
Възможности за бизнеса през призмата на ОП "Развитие на човешките ресурси”2014-2020 г.

г-н Ивайло Калфин, заместник министър-председател и министър на труда и
социалната политика
формат: изказване на министъра и въпроси и отговори по темата
За потвърждение, моля да попълните и да ни изпратете регистрационния формуляр.
Моля, имайте предвид, че местата са ограничени.
Настаняването по масите в залата ще става по реда на постъпилите регистрации.

