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ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ФИРМЕНИ ПРОЕКТИ 

 

Семинарът е предназначен за служители от средно и висше управленски ниво във 
фирми, желаещи да участват с проекти по текущите европрограми. Като пълноправен 
член на ЕС, България има възможност да усвоява не само средства по Структурните 
фондове чрез националните Оперативни програми. Нейните стопанските субекти имат 
възможността да кандидатстват за директно финансиране към Брюксел, но поради 
липса на достатъчно достъпна информация досега тези възможности използват по 
малко от 1% от тях.  

С настоящата Програма целим да ви представим тези възможности и да отговорим на 
множеството въпроси относно директното финансиране, които със сигурност имате и на 
които ще получите компетентен отговор.    

Програма 

Час   

09.30 – 10.00 Регистрация 

10.00 – 10.45 

 
Въведение във финансовата рамка на ЕС 2014-2020. Новата 
кохезионна политика – структура, правила и възможности. 

 

10.45 – 11.30 

Програма HORIZON 2020 – основни принципи и възможности за 
финансиране  

Въпроси и отговори 

11.30 - 12.00 

 
Кафе-пауза 

 

12.00 – 13.30 

Инструмент за МСП на програма Н2020: 

свойства на програмата, възможности за кандидатстване, правила 
за участие. Портал за кандидатстване, особености на 
апликационните форми 

13.30 – 14.00 Обедна почивка   

14.00 – 15.00 

Представяне на примерен проект BUMP, финансиран от EASME: 
участници, основни дейности, резултати.  

Отчитане на резултатите от проектите. 

15.00 – 16.00 

Оценка на проектите: начини за оценка, критерии за оценка  

Етапи за изпълнение на проектите, мониторинг и оценка на 
изпълнението 

16.00 – 17.00  Други възможности за финансиране на фирмите с европейски 
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средства. Участие на фирмите като подизпълнители по проекти - 
примери 

Обща дискусия по тематиката.  Въпроси и отговори 

17.00 – 17.30 

 
Попълване на анкетна карта 

 

17.30 Закриване на семинара 

 
 
Лектор: доц. Лучия Илиева – външен експерт по мониторинг и оценка на EASME 
/Европейска Агенция за МСП/ и към Програма LIFE на GD ENVIRONMENT. Член на 
Постоянната работна група по Устойчива мобилност към GD MOVE. 
Г-жа Илиева е управител на Консултантска агенция „ЛИМАСОЛ Консулт” ЕООД 
(www.limasol.eu), специализирана в разработка и управление на проекти, за което 
притежава необходимите Европейски сертификати. От 1994 г. до днес е консултирала над 
500 компании и организации, предимно с чуждо участие, държавната администрация и 
местната власт. В периода 2007-2013 г. е финансов контрольор на мултинационални 
проекти към МРРБ. 
Лекторката имa сериозен опит и като изпълнител на европроекти в качеството си на 
Председател на УС на НПО Клуб УРГО (www.csdcs.org). В рамките на тази организация тя 
ръководи изпълнениета на над 30 проекта, от които 8 през периода 2007-13. 

http://www.limasol.eu/
http://www.csdcs.org/

