РАБОТНА СРЕЩА
НА НАЦИОНАЛНАТА РИБАРСКА МРЕЖА
С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НАУКАТА
„СИНЯ ИКОНОМИКА И СИНИ ИНОВАЦИИ“
Дата: 19.11.2020 г.
Място на провеждане: гр. Бургас
Експозиционен център „Флора“

Програма
10:00 часа – 10:30 часа

Регистрация

10:30 часа – 10:40 часа

Официално откриване на срещата
Стоян Котов, директор на дирекция „Морско дело и рибарство“,
Министерство на земеделието, храните и горите

10:40 часа – 11:00 часа

Представяне на Националната Рибарска Мрежа
Енчо Иванов, Звено за управление на Националната Рибарска Мрежа

Панел 1: Синя икономика и сини иновации – ключови области и възможности за син растеж
11:00 часа – 11:20 часа

Основни направления на Стратегическия дневен ред за иновации и
развитие в Черно море 2030
проф. д-р Милен Балтов, Съпредседател на Работната група на
заинтересованите страни за Стратегическия дневен ред за иновации и
развитие в Черно море към ГД „Изследвания и иновации“ на ЕК

11:20 часа – 11:30 часа

Дискусия

11:30 часа – 11:50 часа

Възможности за финансиране на проекти за научни изследвания и
иновации в областта на синята икономика
Силвия Атанасова, Звено за управление на Националната Рибарска
Мрежа

11:50 часа – 12:10 часа

Представяне на добри европейски практики и примерни проекти за
научни изследвания и иновации в областта на синята икономика
Звено за управление на Националната Рибарска Мрежа

12:10 часа – 12:20 часа

НАСЕКОМО АД - иновативен стартъп в сектор „Биотехнологии“:
Превръщане на органичните отпадъци в храна за ларви на насекоми алтернативен фураж за риба, богат на протеини
Иван Гладнев, Насекомо АД

НАЦИОНАЛНА РИБАРСКА МРЕЖА
Адрес: гр. София, ул. Дойран 15, ет.1 офис 5
тел: 0876742770, web: www.nrmbg.com , e-mail: office@nrmbg.com

12:20 часа – 12:30 часа

Дискусия

12:30 часа – 13:30 часа

Обяд

Панел 2: Споделяне на опит - представяне на добри национални практики и проекти в областта на
синята икономика и сините иновации
13:30 часа – 14:30 часа

Представяне на проекти и добри практики в областта на синята
икономика и сините иновации, реализирани с участието на
образователни и научни организации
-

13:30 часа -13:45 часа
Модел за икономическа ефективност при усвояването на
енергията от морските вълни
доц. д-р Камен Сейменлийски, Бургаски свободен университет

-

13:45 часа – 14:00 часа
Студентски start-up с разработка на установка за преобразуване на
морска енергия
проф. д-р Милен Балтов, Бургаски свободен университет
Мария Даскалова, студент 3-ти курс в Бургаски свободен университет

-

14:00 часа – 14:15 часа
Подобряване на екологичния статус на крайбрежните
черноморски води и опазване на биологичното разнообразие чрез
създаване на изкуствени дънни хабитати
проф. д-р инж. Николай Ников, Технически университет-Варна

-

14:15 часа – 14:30 часа
Дискусия

14:30 часа – 15:30 часа

Представяне на добри практики и проекти в областта на синята
икономика и сините иновации, реализирани с участието на МИРГ,
общини, НПО и други заинтересовани страни
-

14:30 часа – 14:45 часа
Проект „Наука, иновации, история и устойчивост - предпоставки
за висок икономически "Син растеж", финансиран по ПМДР 20142020 чрез Стратегията за ВОМР на МИРГ „Варна, район
Аспарухово-Белослав-Аксаково“
Борислав Френчев, Център за устойчиво социално развитие

-

14:45 часа – 15:00 часа
Проект „Иновативни техники и методи за намаляване на
морските отпадъци в крайбрежните райони на Черно море“
Ина Агафонова, Фондация „Виа Понтика“

НАЦИОНАЛНА РИБАРСКА МРЕЖА
Адрес: гр. София, ул. Дойран 15, ет.1 офис 5
тел: 0876742770, web: www.nrmbg.com , e-mail: office@nrmbg.com

15:30 часа – 16:00 часа

-

15:00 часа – 15:15 часа
Дейности и инициативи на Български младежки клуб в областта
на синята икономика:
o Опазване на Черно море
o Проучване и популяризиране на подводното културно
наследство в Черно Море
Георги Георгиев, Български Младежки клуб

-

15:15 часа – 15:30 часа
Дейности и инициативи на МИРГ „Несебър-Месемврия“ в
областта на синята икономика. Фотоизложба „Живот сред
рибарските мрежи – Несебър 2020“.
Златомира Карагеоргиева-Мострова, МИРГ „Несебър-Месемврия“
Кафе-пауза

Панел 3: Връзката между науката, бизнеса, публичния сектор и НПО за развитието на синята
икономика и разработването на сини иновации
16:00 часа – 16:30 часа

Интерактивна сесия 1: Бариери пред развитието на синята икономика и
сините иновации

16:30 часа – 17:00 часа

Интерактивна сесия 2: Области на взаимодействие с най-голям
потенциал за постигане на син растеж

17:00 часа – 17:20 часа

Интерактивна сесия 3: Фактори за успех при провеждането на научни
изследвания и разработването на иновации в областта на синята икономика

17:20 часа – 17:30 часа

Обобщаване на резултатите от интерактивните сесии и закриване на
срещата.

НАЦИОНАЛНА РИБАРСКА МРЕЖА
Адрес: гр. София, ул. Дойран 15, ет.1 офис 5
тел: 0876742770, web: www.nrmbg.com , e-mail: office@nrmbg.com

