ПОКАНА
за участие в менторска мисия в София
Една от целите на ГД „Наука и иновации“ към ЕК чрез европейския проект ACCESS4SME е да
развие по-систематично използване на финансовите инструменти подкрепяни от ЕС в държави,
в които те са недостатъчно използвани (виж таблицата) чрез мисии на място, включващи всички
местни участници и заинтересовани страни, както и експерти от финансови посредници с опит
при прилагането на тези инструменти.
Менторските мисии в страни, където финансовите инструменти са недостатъчно използвани,
ще бъдат организирани от представител на местните Национални Контактни Лица за малки и
средни предприятия и достъп до рисково финансиране (НКЛ за МСП и ДРФ) - GIS-TransferCenter
в координация с френския партньор Bpifrance и ще включват местни финансови посредници и
опитни НКЦ.
Bpifrance experts for on-site mentoring missions:
Sylvie.cogneau@bpifrance.fr
Christian.dubarry@bpifrance.fr
Alexandre.jeanne@bpifrance.fr
Virginie.poncet@bpifrance.fr

List of 6 countries for on-site mentoring missions:
•
•
•
•
•
•

Slovenia
Slovak Republic
FYROM
Greece
Lithuania
Bulgaria

Мисията на място включва 1 до 3 дни:
Ø Предварителна среща между FI експерт и ARF NCP,
Ø Колективни и / или индивидуални срещи с местни финансови посредници и
заинтересовани страни,
Ø Дебатиране между експерти на ARF NCP и FI.

Бих искал да поканя всички заинтересовани лица – предприемачи и бизнесмени,
учени и изследователи, финансисти и финансови посредници да участвате в тази
мисия с основна цел повишаване използването в България на финансовите
инструменти на ЕС в подкрепа на научните изследвания и иновациите.
Прилагам работната програма.
С уважение
Проф. Костадин Костадинов
Член на Програмния комитет „МСП и ДРФ“ към Хоризонт2020
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MORE SYSTEMATIC USE OF EU BACKED FINANCIAL INSTRUMENTS
AGENDA
Venue Sofia Tech Park
111, Tsarigradsko Shose Blvd. Sofia 1784, Bulgaria
Laboratory Building, 1st floor, Room 125
First Day On-site mentoring mission
16th of October
When
10:00 – 12:00

Activity
•

Meeting between ARF & SME NCP and FI experts (closed session)

12:00 – 13:00

Lunch
• Welcome of national stakeholders – Prof. K. Kostadinov – Advisor to the
Minister of Education and Science
• Rapid presentation of the European project Access4SMEs – Sylvie
Cogneau

13:00 – 14:15
• Presentation of Bpifrance experience: the integration of InnovFin SMEG in
the financing continuum of innovation – Sylvie Cogneau
• EIF InnovFin instruments for debt and private equity – Francesco Ferlaino
APRE
Other local presentations on FI:
• Svetoslava Georgieva - Technology Transfer Fund – Opportunities for
innovation

14:15 – 15:00

• Dr. Kiril Velitchkov - “KBC Group European Financial Instruments
Competence Centre”
• Hristo Stoyanov – Financial instruments for support of SMEs
• Nikolay Tsenkov – Guarantee instruments to support start-up and innovative
businesses in Bulgaria

15:00 – 15:15

Coffee break

15:15 – 17:00

• Round table & interviews of local stakeholders on FI uses and
improvements to introduce

17:00 – 17:15

• Conclusions of the day
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Second Day On-site mentoring mission
17th of October
When

Activity
•

Meetings 1 to 1 with stakeholders
preliminary registration for individual meeting during the first
day is needed!

•

Debriefing with ARF & SME NCPs

Morning

12:00 – 13:00

Afternoon

Lunch
•

Draft of the report

•

End of the mission
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