Анализ на ползите и разходите от финансирането на Евро
проекти: Защо и как?
Програма
ПЪРВИ ДЕН
09.00

Регистрация на участниците

09.15
Приветствие и въведение в семинара: Програма, цели и
методология
Ивона Карвот, старши лектор, EIPA, Барселона
09.30

“Кръгла маса”: презентация за участници в мрежи
Залагане на темите: Кохезионна политика: какви проекти могат
да се финансират и как? Има ли нови правила за прилагане в
периода 2014-2020?

09.45

Кохезионна политика и инвестиционни проекти ко-финансиране
от фондовете на ЕС за програмния период 2014-2020, правна
рамка, бюджет и финансови инструменти
Ивона Карвот

11.15

Сесия за въпроси и отговори

11.30

Кафе пауза

11.45

Терминология на Европейските инвестиционни проекти,
управление на проектния цикъл, обществени поръчки и
субсидии и др.
Стефани Хорел

13.15

Сесия въпроси и отговори

13.30

Обедна пауза
Анализ на разходите и ползите, Европейски инвестиционни
проекти със съфинансиране: 2014-2020

15.00

Въведение в анализа на ползите и разходите в рамките на
кохезионната политика на ЕС и фондовете на ЕС: Какво е анализ
на ползите и разходите и защо ни е необходим?
Давид Сартори

16.00

Кафе пауза

16.15

Въведение в анализа на ползите и разходите - продължение

16.45

Сесия за въпроси и отговори

17.00

Приключване на първия ден

ВТОРИ ДЕН

09.00

Анализ на ползите и разходите, основни оперативни аспекти и
нови перспективи за предстоящия финансов период.
Насоки на Европейската комисия; седем стъпки за добра оценка
Давид Сартори

11.00

Сесия за въпроси и отговори

11.15

Кафе пауза

Практически семинар за анализа на ползите и разходите,
как по-ефективно да оценяваме и подготвяме анализа за ко-финансиране
на Европейските инвестиционни проекти,
от гледна точна на ползите
11.30

Разделяне на участниците на две паралелни работни групи

11.45

Изследване на казус: Как да подготвим успешен анализ на
ползите за да е успешен един проект и да увеличим приноса му?
Анализът на ползите и разходите, като инструмент осигуряващ
подходящи структури, обхват, зрялост и оценка на риска за проекта и
предоставяне на доказателства за успеха на проекта и нуждата от
Европейско съ-финансиране
Давид Сартори и Масимо Мериги

13.00

Обедна пауза

14.15

Изследване на казус - продължение

15.45

Кафе пауза

16.00

Изследване на казус - продължение

17.00

Приключване на втория ден (при желание, групите могат да
продължат работата си)

ТРЕТИ ДЕН
Практически семинар по анализ на ползите и разходите:
Как по-ефективно да оценяваме и подготвяме анализа за съфинансиране
на Европейски инвестиционни проекти от гледна точка на управляващите
органи
09.00

Разделяне на участниците на четири паралелни работни групи и
разпределение на казусите от четири различни сектора

09.15

Практически семинар: преглед на качеството на анализа на
ползите и отчет на резултатите.
Всека работна група ще разгледа различен казус/проект от различен
сектор за да открие ключови елементи за проекта, дефицити и

подводни камъни, решения как да се приспособи проекта за
подобряване на анализа на ползите за да бъде желан за Европейско
съ-финансиране.
Давид Сартори и Масимо Мериги
11.00

Кафе пауза

11.15

Практически семинар - продължение

13.00

Обедна пауза

14.15

Практически семинар - продължение.

15.15

Кафе пауза

15.30

Представяне на резултатите от семинара от всяка група,
последвано от дискусия с експерти и въпроси от другите групи

16.30

Финален панел на експертите: оценка на резултатите от
семинара, включително дебат по проблемите, с които се
сблъскват участниците по време на упражненията и възможните
им решения
Давид Сартори и Масимо Мериги

17.00

Закриване на семинара и връчване на сертификатите на
участниците
Ивона Карвот

