
                                                                         

Програма ХОРИЗОНТ 2020 на ЕС

Практически съвети за успешно кандидатстване 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Търговско-промишлена  палата  -  Стара  Загора организира  семинар  за  представяне  на 
възможностите  на  програмата  на  Европейския  съюз  ХОРИЗОНТ 2020,  което  ще се  проведе  на 
10.09.2014 (сряда) от 10:00 до 17:00 часа в семинарната зала на Палатата.

Целта на семинара е запознаване с:

 Какво представлява програма Хоризонт 2020 и кой може да кандидатства  
 Как се работи с онлайн платформата на програмата Participant Portal Research
 Как фирмите могат да участват в консорциуми - определяне на дейности и роли в проекта
 Какво представлява специалната програма за малки и средни предприятия - Инструмент 

за МСП и какво финансира
 Формуляр за кандидатстване по Хоризонт 2020 и съпътстващи документи
 С какво Enterprise Europe Network може да Ви е полезен
 Пилотна програма на Хоризонт 2020 Бърз достъп до иновации 

Лектор на семинара е Евгени Косев. 

За лектора: Евгени Косев е експерт европейско финансиране към Абърдийнския университет в  
Шотландия. Абърдийн, известен като гранитния град, е един от първите в Европа с одобрени  
проект по Хоризонт 2020, а освен 500 годишна история и 5 нобелови лауреата, Абърдийнският  
университет има над 700 успешно изпълнени проекта от 3-та Рамкова програма на ЕС до  
момента. Евгени Косев отговаря за Колежа по Физически науки към университета и конкретно  
за качественото изпълнение и административното обслужване на 21 текущи проекта по 7-
ма Рамкова програма и повече от 40 проектни предложения по Хоризонт 2020 от началото на  
програмния период. В своите обучения той умее да предоставя практическо ноу-хау, както и  
да  споделя  опита  си  при  управление  на  целия  цикъл  в  международни  проекти.  Евгени  пое  
ангажимент да ни предостави обективна и конкретна информация за това, какво ни очаква  
през следващите 2 години и къде и как да вложим усилия, за да имаме успех. 

Условия за участие в семинара:

 Такса за фирми членове на ТПП - Стара Загора    114.00 лв. (с вкл. ДДС)

 Такса за фирми - не членове на ТПП - Стара Загора    144.00 лв. (с вкл. ДДС)

Таксата включва - материали, кафе паузи и обяд.  

За  участие,  моля  попълнете  приложената  регистрационна  карта  и  я  изпратете  на  имейл 
office@chambersz.com или факс 042 626297, 626033.  Регистрация можете да направите и онлайн на 
този линк.

Краен  срок  за  регистрация -  08.09.2014. Регистрациите  ще  бъдат  потвърждавани  по  реда  на 
постъпването им, но за валидни се смятат само тези с платена такса за участие. 

КРАСИМИРА СОКОЛОВА

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ 

https://docs.google.com/a/chambersz.com/forms/d/1WNSt9nSzMGnKzRqs94doC_GTBF2hRlas84kLAjtn7Gk/viewform

