ПРОГРАМА
на ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН на тема: „StartUP Time. First Steps to
Starting Your Own Business Digital StartUp Project Financing.
Информационен ден за финансиране на проекти в IT сектора.
Европейски финансиращи програми за МСП и за старт ъпи“
Събитието ще се проведе на 23.09.2019 г., понеделник от 13,00 ч. до 17,30 ч.
в гр.Пловдив в Палата № 10 на Панаирния град. Събитието е по инициатива
на Съвета по иновации при БТПП; Интернет Медиа Груп, Пловдив и
Търговско-промишлена камара, Пловдив.
Модератор: доц. Йосиф Аврамов, д-р по икономика, член на УС на БТПП и
съпредседател на Съвета по иновации при БТПП
12.30-13.00 - Регистрация
13.00-13.05 - Откриване на ИНФОРМАЦИОННИЯ ДЕН – Доц. Йосиф
Аврамов, д-р по икономика
13.05-13.10 - Приветствие към участниците - Добрина Проданова,
председател на УС на Търговско-промишлена камара, Пловдив
13,10-13,15 - Приветствие към участниците – Пламен Панчев, Председател
на УС на Пловдивската индустриална зона
13.15-13.30 - д-р Бойко Таков, изпълнителен директор на Изпълнителна
агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Презентациа на
тема: ,,Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и
комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни
предприятия (МСП)“
13.30-13.50 - Представяне на кредитните продукти за МСП и за старт ъпи на
ОББ и на инициативата за финансиране на студентски старт ъпи Challenge
YOU - Представител на ЦУ на ОББ, гр.София
13.50-14.10 - Христо Стоянов, представител на Европейския инвестиционен
фонд, Люксембург; ръководител на офиса на фонда в гр.София
14.10-14.30 - Доц. Ренета Димитрова, ръководител на департамент
„Икономика“; гл.асист. д-р Ралица Димитрова, програмен директор на
магистърска програма „Финанси“ и гл.асист. д-р Никос Караян в
департамент „ИКОНОМИКА“ при Нов български университет.
„Представяне на програмата на новата специализация по финансов
мениджмънт за старт ъпи в Нов български университет“

14.30-14.50 - Иванка Митовска, Началник РС Пловдив "Мониторинг и
финансово управление" в Главна дирекция "Европейски фондове за
конкурентоспособност" при Министерство на икономиката; Доклад на тема:
„Актуални схеми по ОПИК за финансиране на малкия и средния бизнес и в
частност на старт ъпи и предстоящи схеми, които се очаква да бъдат обявени
до края на 2020 г.“
14.50-15.10 - Камен Стратиев, Представител на Областния информационен
център за европейски програми, гр. Пловдив
15.10-15.30 - Ангелина Тодорова, началник на Звено „Координация“ при
Фонда на фондовете
15.30-15,50 – Кафе пауза
15.50-16.05 -Ангел Хронев, изпълнителен директор на Търговскопромишлена камара, Пловдив – презентация на тема: „Дейността на
Търговско-промишлената камара, Пловдив в помощ на предприятията от
малкия и средния бизнес от Пловдив и от Южен Централен район“ във
финансовия мениджмънт на старт ъпите и ролята на Съвета по иновации
при БТПП за развитието им“
16.05-16.20 - Милен Иванов, Co-founder and CEO of CEO Angels Club.
Презентация на тема: ,,Ангелско Инвестиране"
16.20-16.35 - доц. Йосиф Аврамов, д-р по икономика, член на УС на БТПП
и съпредседател на Съвета по иновации при БТПП, Презентация на тема:
„Значението на финансовите инструменти във финансовия мениджмънт на
старт ъпите и ролята на Съвета по иновации при БТПП за развитието им“
16.35-17.30 – Дискусия и индивидуални консултации с лекторите и с
участието на старт ъп компании, инвеститори в иновационни и в
инвестиционни проекти, студенти и младежи, които желаят да открият свои
стартъпи

