ПРОГРАМА
Хоризонт 2020: Инструмент за МСП
Фаза1 и Фаза 2
9:30 - 10:00

Регистрация/Кафе

10:00 – 10:40

Въведение в Инструмент за МСП (40‘)
Фаза 1 – приложимост и бизнес план, Фаза 2 – разработка, Фаза
3 – комерсиализация

10:40 – 12:10

Портал за подаване и управление на проекти по ИМСП (90’)
Регистрация на МСП в Регистър Бенефициенти, Подаване на
проектно предложение, Резултати и първи стъпки след успех

12:10 – 12:30

Отворени покани за проекти по ИМСП (20’)
Анализ на темите за 2016-2017, Насочване на конкретни идеи
към теми (практическо упражнение)
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12:30 – 13:00

Обяд и дискусии (30’)

13:00 – 13:30

Анекси към поканата за проектно предложение (30’)
Допустимост, Нива на технологично развитие, Оценка, Критерии
за успех, Преглед на форма за обратна връзка

13:30 – 14:00

Форма за кандидатстване – част А (30’)
Административна информация

14:00 – 15:00

Форма за кандидатстване – част Б (60’)
Подробен анализ на насоките за разписване, Референции,
Оформяне

15:00 – 15:20

Кафе-пауза и дискусии (20’)

15:20 – 17:00

Преглед на конкретни успешни примери (100’)
Конкретни примери на части от успешни и високо оценени
проекти по ИМСП, Фаза 1 и Фаза 2

17:00 – 17:30

Добри и лоши практики, други възможности (30’)
Планът Юнкер, Полезни съвети, Seal of Excellence

17:30 – 18:00

Въпроси към лектора и дискусии (30’)

Място на обучението: София, ул. Александър Жендов №5, офис на фондация “Приложни
изследвания и комуникации”, зала 1
Дата: 19 януари 2017 (четвъртък)
Такса: 120 лв с ДДС*

РЕГИСТРАЦИЯ

* 10% отстъпка от цената за участници регистрирали се и платили преди 10 януари 2017г.
Таксата за обучението включва материали, две кафе паузи и обяд. Възможност за заплащане на
място няма да има. Няма да се допускат участници без заплатена в срок такса, а именно в периода
4-17 януари, което следва да се направи по банков път.
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