идеите в действие

ПРОВЕДЕНИ ОБУЧЕНИЯ И СЕМИНАРИ ОТ ЕКИПА И АСОЦИИРАНИТЕ КОНСУЛТАНТИ НА ИНТЕГРА ГРУП ООД:

дати

място
на
провеж
дане

Консултативен семинар за
бизнеса, првоведен съместно с
ТЕКСИМП БЪЛГАРИЯ

14/05/09

Пловдив

Консултативен семинар за
бизнеса, првоведен съместно с
ТЕКСИМП БЪЛГАРИЯ

02/07/09

Консултативен семинар за
бизнеса

12/07/08

Консултативен семинар за
бизнеса

3/07/08

Обучение/семинар

Интегра Груп ООД
ул. Юри Венелин 2, ет. 3, ап. 5
София 1000

тематика

дискутирани теми

присъствали

Възможности за
финансиране на
бизнес проекти
чрез Структурни
фондове

Актуални програми за
финансиране на бизнеса;

Възможности за
финансиране на
бизнес проекти
чрез Структурни
фондове

Актуални програми за
финансиране на бизнеса;

Априлци

Отворени покани
на оперативните
програми и
Програма ФАР

25 представители
Предизвикателства при
кандидатстване и изпълнение на бизнеса от
региона
на проекти по оперативните
програми и програма ФАР

Добрич

Отворени покани
на оперативните
програми и

Предизвикателства при
Над 30
кандидатстване и изпълнение представители на
на проекти по оперативните

Ямбол

факс:
e-mail:
Web:

25 предствители на
бизнеса

Предизвикателства при
кандидатстване и изпълнение
30 предствители на
бизнеса

Предизвикателства при
кандидатстване и изпълнение

02 865 61 89
office@integra-group.eu
www.integra-group.eu

идеите в действие

Програма ФАР

програми и програма ФАР

София

актуални
схеми
по
ОП
"Конкурентоспосо
бност"

Представяне
на
първите Над
50
схеми
за
безвъзмездно представители
на
финансиране
по
ОП бизнеса от региона
"Конкурентоспособност";

Стара
Загора

актуални
схеми
по
ОП
"Конкурентоспосо
бност"

40
представяне
на
първите Над
на
схеми
за
безвъзмездно представители
финансиране
по
ОП бизнеса от региона
"Конкурентоспособност";

Община Добрич

бизнеса от региона

Бизнес - център Добрич
ТПП – Добрич
ИНАМСП - Варна
Дни на отворени врати за
"Конкурентоспособност"

ОП 22/11/07

Съвместно с
Токуда Банк АД
В партньорство с
Изпълнителна
агенция
насърчаване на МСП
Дни на отворени врати за
"Конкурентоспособност"

за

ОП 21/11/07

Съвместно с
Токуда Банк АД
В партньорство с
Изпълнителна

Интегра Груп ООД
ул. Юри Венелин 2, ет. 3, ап. 5
София 1000

агенция

за

факс:
e-mail:
Web:

02 865 61 89
office@integra-group.eu
www.integra-group.eu

идеите в действие

насърчаване на МСП

Дни на отворени врати за
"Конкурентоспособност"

ОП 20/11/20
07

Варна

Актуални
схеми
по
ОП
"Конкурентоспосо
бност"

60
представяне
на
първите Над
на
схеми
за
безвъзмездно представители
финансиране
по
ОП бизнеса от региона
"Конкурентоспособност";

Елин
Пелин

Възможности
пред
регионалното
развитие
чрез
финансови
инструменти
на
ЕС

100
Основни прорами на ЕС за Над
на
финансово
подпомагане представители
местната общност
развитието на регионите

Съвместно с
Токуда Банк АД
В партньорство с
Изпълнителна
агенция
насърчаване на МСП

за

Възможности пред регионалното 22/10/07
развитие
чрез
финансови
инструменти на ЕС

Видове проекти
Управление на проекти
Процедури

Създаване
на
Местна 16/06/07
Инициативна Група – “ДряновоТрявна”
В партньорство с Държавен фонд
Интегра Груп ООД
ул. Юри Венелин 2, ет. 3, ап. 5
София 1000

Дряново

Създаване
Местна
инициативна
група
факс:
e-mail:
Web:

програма
за
на Национална
развитие на селските райони
2007 – 2013; оперативна
програма
„Конкурентноспособност”;
02 865 61 89
office@integra-group.eu
www.integra-group.eu

30
представители
на
общинска
админстрация
(Дряново, Трявна),
местния

идеите в действие

възможности пред местни/ неправителствен
регионални
НПО
да сектор и бизнеса
предоставят информационни
услуги; бизнес центрове и
бизнес инкубатори; съставяне
на план за развитие на МИГ
„Дряново – Трявна”

„Земеделие” и Бизнес център Добрич

"Възможности
пред
банковия 18/04/07
сектор за участие в механизми за
усвояване
на
средства
от
структурните
инструменти
на
кохезионната политика на ЕС"

София

Бъдещата роля на
банковите
институции
при
подготовката,
оценката
и
изпълнението на
проекти
по
Структурните
фондове

Рамка
на
интервенциите
(седемте
оперативни
програми); Изпълнение на
проекти (ролята на банките в
процеса); Опит натрупан в
изпълнението на програма на
ФАР; Банки и усвояването на
средства
от
Структурни
фондове и Кохезионен фонд
на ЕС (примери от държави
членки на ЕС); Продукти за
финансиране
изпълнението
на проекти промотирани от
държавата (ПЧП, ЕИБ)

21 служители на
Първа
Инвестиционна
Банка от София от
отдел
„Корпоративно
кредитиране”

Банско

Бъдещата роля на
банковите
институции
при
подготовката,
оценката
и

Рамка
на
интервенциите
(седемте
оперативни
програми); Изпълнение на
проекти (ролята на банките в
процеса); Опит натрупан в

Първа
инвестиционна
банка,
Отдел
„Корпоративно
кредитиране”

В партньорство с
Министерство
енергетиката

на

икономиката

и

"Възможности
пред
банковия 12.06.07
сектор за участие в механизми за
усвояване
на
средства
от
структурните
инструменти
на

Интегра Груп ООД
ул. Юри Венелин 2, ет. 3, ап. 5
София 1000

факс:
e-mail:
Web:

02 865 61 89
office@integra-group.eu
www.integra-group.eu

идеите в действие

кохезионната политика на ЕС"
В партньорство с
Министерство
енергетиката

на

ИНФОРМАЦИОНЕН
ТЕМА

икономиката

СЕМИНАР

и

НА 27/01/07

В партньорство с
Министерство
енергетиката

на

Интегра Груп ООД
ул. Юри Венелин 2, ет. 3, ап. 5
София 1000

икономиката

и

Стара
Загора

изпълнението
проекти
Структурните
фондове

на изпълнението на програма на
по ФАР; Банки и усвояването на 90 служители
средства
от
Структурни
фондове и Кохезионен фонд
на ЕС (примери от държави
членки на ЕС); Продукти за
финансиране
изпълнението
на проекти промотирани от
държавата (ПЧП, ЕИБ)

“Възможности
подкрепа
развитието
компаниите
България”

за
за
на
в

факс:
e-mail:
Web:

02 865 61 89
office@integra-group.eu
www.integra-group.eu

Представители
фирми
производство
машини
оборудване
хранителновкусовата
промишленост

на
за
на
и
за

Представители
фирмипроизводители
хранителновкусовата
промишленост

на

Представители
асоциации
сдружения

на
и
на

от

идеите в действие

фирми
хранителновкусовата
промишленост
30 участника

Интегра Груп ООД
ул. Юри Венелин 2, ет. 3, ап. 5
София 1000

факс:
e-mail:
Web:

02 865 61 89
office@integra-group.eu
www.integra-group.eu

от

