
 
 

 

 
Двустранна Търговска Камара Бъ;гария-Румъния 

ул. Трияадица №6, ет. 3 
София 1000 

+359 888 256 123 

Ул. Аркилий №21, партер 
Букурещ 7000  
+40722 373 368 

info@bccbr.com 
www.bccbr.com 

 
 

Инициатива „Danube Tour” – Септември 2013 / Октомври 2013 

Предварителна програма – Събитие в гр. Гюргево – 27.09.2013 
 

Поредицата от събитията следват логиката от общото към регионалното. Събитията ще се фокусират върху 

обща характеристика то темата за новия програмен период и Дунавската стратегия и ще прераснат 

развиване на концепции за регионалните аспекти и отделни проекти. Всяко събитие ще приключи със сесия, 

която да позволява обмен на идеи и бизнес контакти. Събитията ще ангажират местните заинтересовани 

страни, за да се инициира и насърчи създаване на регионална платформа за сътрудничество. 

 

9.00  -  9.30 
   
9.30 - 10.00 
  
 
 
 

10.00-10.45 
 
 

10.45- 11.00 

11.00- 12.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.00- 12.30 
  
 
 
12.30 – 13.30 
 
13.30 – 14.30 

Регистрация 
 
Официално откриване  
Представители на Двустранната Търговска Камара България-Румъния и др. 
Представители на Европейския парламент, представители на ЕС 
Участие от местните и национални органи от румънски и български общини (кмет, 
областен управител, и др.) 
 
Новият период за финансиране и Дунавската стратегия – нови възможности за устойчив 
растеж с включването на местните власти и бизнеса.  
България и Румъния в контекста на трансграничното сътрудничество. 
 
Кафе пауза  
 
Съдействие за интернационализация и трансгранично сътрудничество 

 Кратки изложения на проекти в действие - представители на местни сдружения и 
администрация, на текущите инициативи и / или потенциалните проекти, които да 
бъдат подкрепени от инструменти на Дунавската стратегия  

Три основни акцента и посоки на кратко представяне (максимум 10 минути всяко): 
1. Местната администрация: Общините Русе и Гюргево в контекста на "Интегриран 

план за градско възстановяване и развитие на региона"; 
2. Култура и общество: трансгранични културни проекти от двете страни на Дунав; 
3. Бизнес ориентирани проекти - акцент малки и средни предприятия - възможности за 

регионално сътрудничество 
 
Дискусия: 
Възможност за разглеждане и кратки изявления от страна на гостите, представител на 
местните търговски камари от България и Румъния. 
 
Обяд и нетуъркинг 
 
B2B срещи + Визуализирайте поречието на Дунав – интерактивна дискусия и визуализация 
на региона от двете страни на Дунава и генериране на идеи (brainstorming сесия) 
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