
 

 
 

РАБОТНА СРЕЩА 
 

с научната общност и потенциални бенефициенти за 
представяне на възможностите за подкрепа по подмярка 1.2 
„Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“  

от ПРСР 2014-2020 
 
 

ПРОГРАМА 
27 юли 2022 г.. х-л „Метрополитън“, гр. София 

 
 

Основни цели на срещата: 
 
 
 популяризиране на възможностите за финансиране по прилаганата за първи път у нас 

подмярка  1.2 на ПРСР 2014-2020; 

 да се мобилизира и ангажира научната общност, академичната общност, 

професионалните гимназии в процесите по повишаване на знанията и подобряване 

на уменията на земеделските и горските стопани, и на заетите лица в техните 

стопанства чрез разпространение в реални практически условия на знания, 

информация за добри практики, усъвършенстване на уменията в областта на 

управлението и бизнеса, новите технологии и техники, иновациите, качеството и 

безопасността на продуктите, биологичното производство и устойчивото управление 

на природните ресурси; 

 предоставяне на информация и формиране на капацитет, нови знания и умения сред 

потенциалните бенефициенти по подмярка 1.2, необходими при подготовката и 

кандидатстването; 

 установяване на партньорства и комуникационни връзки, необходими за насърчаване 

на трансфера на нови знания, опит, иновации, прилагането на интерактивния 

иновационен модел, както и за разпространението на резултатите и постиженията в 

областта на иновациите в аграрния сектор; 

 популяризиране дейността на НСМ, привличане на нови членове и запознаване с 

концепцията за новата Мрежа по ОСП 2023-2027 като част от AKIS. 



 

 
27 юли 2022 г. 

10:00 –10:30 Регистрация, кафе, административни въпроси 

10:30 –10:40 Официално откриване от г-н Момчил Неков, заместник-министър на 
земеделието  
 
Представяне на целите, програмата и участниците в срещата 
Таня Георгиева, ключов експерт към ЗУ на НСМ 

10:40 –11:00 Представяне на Звеното за управление на Национална селска мрежа към 
ПРСР 2014-2020 и концепцията за новата Мрежа по ОСП 2023-2027 като 
част от AKIS 
 
Таня Георгиева, ключов експерт към ЗУ на НСМ 

11:00 –13:00 Представяне на възможностите за подкрепа по подмярка 1.2 
„Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“ от ПРСР 2014-
2020- лектор Милен Кръстев, началник на отдел „Трансфер на знания, 
сътрудничество и дигитализация“, МЗм 
 
Дискусия с модератор ключов експерт към ЗУ на НСМ 

13:00-14:00 Обяд & кафе 

14:00 - 14:35 Представяне на идеи от участниците и готовност за кандидатстване по  
подмярка 1.2 на ПРСР 2014-2020 
 
Всички участници ще бъдат поканени и насърчени да дадат мнения и да
споделят своята готовност и/или аналогичен опит по други ЕС инструменти

14:35 - 15:10 Мост „наука - практика“ 
 Свързаност и ефективна комуникация; 
 Улесняване на тематичния и аналитичен обмен по ползотворен 

начин; 
 Необходими партньорства и комуникационни връзки. 

 
Дискусия с модератор ключов експерт към ЗУ на НСМ 

15:10 –15:30 Заключителна част, обобщения и закриване на срещата 

 

 

Министерство на земеделието 


