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РАБОТНА СРЕЩА  

 
„Набиране на идеи в подкрепа на структурирането на национална 

иновационна екосистема чрез AKIS“ 
 
 

ПРОГРАМА 
07 юли 2021 г., х-л „Метрополитън, гр. София 

 
Основни цели на срещата: 
 да се създадат условия за взаимен обмен на опит, знания и информация с цел набиране на идеи 

в подкрепа на структурирането на национална иновационна екосистема чрез AKIS;  
 да бъдат генерирани нови решения и предложения от заинтересованите страни въз основа на 

добри европейски практики и националния опит; 
 да се установи какви партньорства, комуникационни връзки и нови механизми биха 

способствали за структурирането на национална иновационна екосистема чрез AKIS;  
 да бъде получена обратна връзка по темата от широк кръг заинтересовани страни и 

своевременното и адресиране към УО с предложения; 
 да се мобилизират заинтересованите страни в тематичната работа на Националната селска 

мрежа (НСМ) и Звеното за управление (ЗУ). 
 

07 юли 2021 г. 
 
10:00 –10:30 

 
Регистрация, административни въпроси & кафе 
 

10:30 –10:40 Откриване и представяне на целите, програмата и участниците в срещата 
 
Ключов експерт от ЗУ на НСМ 

10:40 –11:00 AKIS в стратегическите планове по ОСП. Вдъхновяващи идеи за AKIS от ЕС 
и препоръките на ЕК.  
 
Ключов експерт от ЗУ на НСМ 

11:00 –12:30 Примери и резултати от проекти, свързани със системите за знания и 
иновации в селското стопанство: 
 

 PROAKIS 
доц. Виолета Дириманова, АУ-Пловдив 

 i2Connect 
Иванка Тодорова, НССЗ 

 PLAID 
Димитър Ванев, НССЗ  

 LIAISON 
д-р Светла Стоева 
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12:30-13:30 Обяд  

13:30 –15:00 Примери и резултати от проекти, свързани със системите за знания и 
иновации в селското стопанство: 
 

 RUR’UP 
      доц. д-р Янка Казакова и Вяра Стефанова, Сдружение за териториален   
и екологичен просперитет 
 Европейски платформи „ORGANIC FARM KNOWLEDGE“, „BEST 4 

SOIL“ и „FACE IN ITINERE: 
д-р Стоилко Апостолов, Фондация за биологично земеделие „Биоселена“ 

 Цифров иновационен хъб за земеделие 
Светлана Боянова, Сдружение с нестопанска цел „АгроХъб.БГ“ 

 Оперативни групи по ЕПИ-АГРИ, подпомагани по подмярка 16.1 на 
ПРСР 2014-2020: 

 
ОГ „Знание, опит и предприемачество“, проект „Децентрализирана 
интелигентна система за проследяване на произхода и качеството на 
произведените стоки (продукти)“ 
представя Иванка Тодорова, НССЗ- член на ОГ 
 
ОГ „Иновативно земеделие за висока ефективност“, проект „Иновативна 
система за вземане на решения при полски култури и консервационно земеделие, 
представя консултант в проекта Мария Димова 
 
Модератор- ключов експерт от ЗУ на НСМ 

15:00 –15:30 Кафе пауза 

15:30 –16:30 Генериране и обобщаване на идеи, предложения и решения в подкрепа на 
структурирането на национална иновационна екосистема чрез AKIS  
 
Всички участници ще бъдат поканени и насърчени да дадат мнения и 
предложения 
Модератор- ключов експерт от ЗУ на НСМ 

 


