ПРОГРАМА
Конференция на високо ниво, посветена на
Кохезионната политика на ЕС: Перспективи за конвергенция и устойчиви
региони след 2020 г.
София, 7 – 8 юни 2018

7 юни 2018 г., Резиденция „Бояна“
19:30 – 20:00

Културна програма

20:00 – 22:00

Официална вечеря за панелистите и ръководителите на делегации

8 юни 2018 г., Национален дворец на културата, Зала 3
8:30 – 9:15

Пристигане на делегатите и ръкостискане с ръководителите на делегации

9:15 – 9:30

Откриване: г-н Бойко Борисов, министър-председател на Република България

9:30 – 11:30

Панел 1 „Европейската добавена стойност на Kохезионната политика“
Модаратор: г-н Томислав Дончев, заместник министър-председател, България
Панелисти:
 г-жа Корина Крецу, комисар по регионална политика, ЕК
 г-жа Искра Михайлова, председател на Комисията по регионално развитие,
ЕП
 г-н Карл-Хайнц Ламберц, председател на Европейския комитет на
регионите
 г-н Рихард Раши, заместник министър-председател за инвестициите и
информатизацията, Словакия
 г-н Ламберт ван Нистолрой, член на Европейския парламент, Холандия
 г-н Арон Фаруджa, парламентарен секретар за европейските фондове и
социалния диалог, Малта
Продължителност: 2 ч., в това число по 5 мин. за изказване на всеки от
панелистите и време за дискусия.

11:30– 12:00

Кафе-пауза

11:30– 11:40

Семейна снимка на панелистите и ръководителите на делегации

11:40 – 12:00

Съвместен брифинг
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12:00 – 14:00

Панел 2 „Новият бюджет на ЕС – предизвикателства и възможности за
кохезионна политика след 2020 г.”
Модаратор: г-жа Лиляна Павлова, министър за Българското председателство
на Съвета на ЕС 2018
Панелисти:
 г-н Гюнтер Йотингер, комисар по бюджет и човешки ресурси, ЕК
 г-н Владислав Горанов, министър на финансите, България
 г-н Йержи Квичински, министър на инвестициите и икономическото
развитие, Полша
 г-жа Керстин Вастфал, член на Европейския парламент, Германия
 г-н Марк Льометър, генерален директор, ГД „Регионална и селищна
политика“, ЕК
 г-жа Андриана Сукова, заместник генерален директор, ГД „Заетост,
социални въпроси и приобщаване“, ЕК
заместник изпълнителен директор ЕФСИ,
 г-жа Илияна Цанова,
Европейска инвестиционна банка
Продължителност: 2 ч., в това число по 5 мин. за изказване на всеки от
панелистите и време за дискусия.

14:00 – 15:15

Обяд

15:15 – 16:45

Панел 3 „Риск и цена от „не-кохезия“ на регионите“
Модаратор: г-жа Таня Христова – кмет на община Габрово, България
Панелисти:
 г-н Николай Нанков, министър на регионалното развитие и
благоустройството, България
 г-жа Аленка Смерколи, Министър на развитието, стратегическите проекти
и кохезията, Словения
 г-жа Габриела Жалац, Министър на регионалното развитие и европейските
фондове, Хърватия
 г-н Михиел Ресберман, член на Европейския комитет на регионите и
регионален министър на регион „Флеволенд“, Холандия
 г-н Петр Освалд, член на Европейския комитет на регионите и член на
градския съвет, гр. Пилзен, Чехия
 г-н Андрей Новаков, член на Европейския парламент, България
 г-жа Чарлина Вичева, заместник генерален директор на ГД „Съвместния
изследователски център“, ЕК
 проф. Джон Бaхлър, директор, Европейски център за изследване на
политики, Стратклайдски университет
Продължителност: 1:30 ч., в това число по 5 мин. за изказване на всеки от
панелистите и време за дискусия.

16:45 – 17:00

Закриване на конференцията
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