НАЦИОНАЛЕН БИЗНИС ФОРУМ - СКОПЈЕ 2019
“Европски фондови и програми за економскиот развој на Република Северна Македонија”.
13 декември 2019 г., Скопје - Хотел Александар Палас

ПРОГРАМА
Ова е прелиминарна верзија на програмата, но организаторот гарантира дека нема да има
суштествени промени во неа, а во основа таа ќе се дополнува со конкретни имиња на официјални
гости и лектори
09.00 – 10.00 – Регистрација на учесниците.
10.00 – 10.30 – Официјално отворање на форумот.
Отворање на Националниот бизнис форум – Скопје 2019 и претставување на официјалните гости
на настанот од г-н Веселин Халачев – Претседател на ОБК и член на Бордот на Директорите на
Европската Алијанса на Малиот и Среден Бизнис во Брисел, со ресор Европски фондови и програми
* Поздравен говор од г-дин Стево Пендаровски - Претседател на Република Северна
Македонија (се очекува потврда)
* Поздравен говор од г-дин Траjан Димковски - Министер за Земјоделство, Шумарство и
Водостопанство
* Поздравен говор од г-дин Крешник Бектеши - Министер за Економија (се очекува потврда)
* Поздравен говор од г-дин Николче Бабовски – Директор на Агенциjaта за Финансиска
Поддршка во Земјоделството и Руралниот Развоj
* Поздравен говор од г-ѓа Мариjа Габриел - Комесар за иновации и млади – Европска
Комисиjа (се очекува потврда)
* Поздравен говор од г-н Дејвид Каро – Претседател на Европската Алијанса на Малиот и
Средниот Бизнис (ESBA).
Прашања и одговори
10.30 – 11.30 Прв панел – тема: “Европски програми, управувани директно од Европската
комисија и ЕС во 2020 година и за периодот 2021 – 2027 г.”
* Општ преглед на Европските програми за периодот 2014 – 2020 г. (над 450 програми со над 800
финансиски инструменти за помош), претставен од г-н Веселин Халачев – Претседател на ОБК и
член на Бордот на Директорите на Европската Алијанса на Малиот и Средниот Бизнис во Брисел
* Програмата Хоризонт 2020 со најголема поддршка за развој на бизнисот и општините.
Новините во Хоризонт Европа. – презентација на г-ѓа Кремена Димитрова – Директор на
Дирекцијата “Европски фондови”, при ОБК
* Програмата COSME – презентација на претставник од Генерална Дирекциjа “Развоj” (DG
GROW) Европска Комисиjа, со подршка на г-ѓа Кристин Шрайбер – Директор на програмата
COSME
* Програмaтa ERASMUS+ и новините при ERASMUS – презентација од г-ѓа Лидиjа Димова –
Директор на Национална агенција за европски образовни програми и мобилност
* Програмите за територијална (транс-гранична, транс-национална и интер-регионална)
соработка во Европа – INTERREG
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Прашања и одговори
Модератор: г-н Веселин Халачев
11.30 – 11.45 Кафе-пауза
11.45 – 12.30 Втор панел – тема: “Европски програми, управувани на национално ниво.”
* ИПАРД II – Програмата за рурален развој – презентации на претставници од Министерството
за земјоделство, шумарство и водостопанство и од Агенцијата за финансиска поддршка на
земјоделството и руралниот развој
* ИПА II – делот од програмата со кој се поддржуваат иновациите, конкурентноста и
енергетската ефикасност на фирмите – презентации на претставници од Министерството за
економија
Прашања и одговори
Модератор: г-н Игор Георгиевски
12.30 – 13.20 Трет панел – тема: “Банки и финансиски институции со нови услови и
финансиски инструменти за поддршка на бизнисот и општините.
* Планот Јункер, со вкупен буџет од 315 милијарди евра, преминува во InvestEU, со вкупен
буџет од 650 милијарди евра – презентација на експерт од Генералната Дирекција за
“Економски и финансиски прашања (DG ECFIN)“, при Европската комисија.
* Македонските трговски банки во поддршка на бизнисот и општините
Прашања и одговори
Модератор: г-н Синиша Наумоски – Изв. Директор АБИТ – Северна Македониа
13.20– 13.30 – Затворање на Националниот бизнис форум – Скопје 2019
* Завршна реч на висок претставник на Владата на Република Северна Македонија
13.30 – 14.30 Оброк – нетворкинг (неопходна е специјална дополнителна резервација)
ВНИМАНИЕ: Ви напомнуваме дека можете да се вклучите и во вечерната
“НОВОГОДИШНА ЗАБАВА” на ОБК, која ќе започне во 19.30 часот, во ресторан “Фурна”, во
Скопје. Местата се ограничени само до 150, такашто влезот ќе биде можен САМО со
претходно закупена РЕЗЕРВАЦИЈА од организационниот штаб на ОБК.
Цена на резервацијата: 1450 денара по човек. Во цената е вклучена жива музика, богата и
обилна храна и НЕОГРАНИЧЕНА конзумација на квалитетна ракија, узо, пиво, црвено и
бело вино, вода и безалкохолни напитоци.
По Ваша желба, би можеле да Ви организираме и ноќевања по преференцијални цени.
За дополнителни информации во врска со Националниот бизнис форум – Скопје 2019, можете да
нѝ се обратите на тел. +389 2 2454004 или да нѝ пишете на events@ubclubs.eu , како и да го следите
официалниотт сајт на ОБК www.ubclubs.eu или фејсбук страницата United Business ClubsBulgaria
Краен срок за пријавување на учество: 10 декември 2019 г.

НАЦИОНАЛЕН БИЗНИС ФОРУМ – СКОПJЕ 2019
Бул. Св. Климент Охридски 60А, 1000 Скопjе
тел. +389 2 2454004 e-mail: events@ubclubs.eu

