ГОДИШНА СРЕЩА
НА НАЦИОНАЛНАТА РИБАРСКА МРЕЖА
„ТРАНСФЕРЪТ НА ЗНАНИЯ И ИНОВАЦИИТЕ – ДВИГАТЕЛИ НА
УСТОЙЧИВИЯ РАСТЕЖ В РИБАРСКИТЕ РАЙОНИ“
Дата: 01.07.2021 г.
Място на провеждане: хотел Емералд Ризорт, с. Равда, община Несебър, ул. Македония № 61
Конферентна зала „Емералд“

Програма
/Проект/
10:00 часа – 10:30 часа

Регистрация

10:30 часа – 10:45 часа

Приветствия и откриване на годишната среща
Представители на Министерство на земеделието, храните и горите –
Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020
проф. д.н. Мария Кънева – областен управител, областна администрация
Бургас
доц. д-р Галин Николов, изпълнителен директор на ИАРА

10:45 часа – 10:50 часа

Представяне на Националната Рибарска Мрежа
д-р Димитрина Костова, Координатор на Националната Рибарска Мрежа

Панел 1: Трансферът на знания и иновациите – двигатели на устойчивия растеж в рибарските райони
Модератор: Веселин Златев, ключов експерт „Медиация“, Звено за управление на НРМ
11:50 часа – 11:10 часа

Европейската зелена сделка – пътна карта за устойчивото развитие на
рибарските райони
Силвия Атанасова, ключов експерт „Сътрудничество и иновации“
Енчо Иванов, ключов експерт „ВОМР“

11:10 часа – 11:20 часа

Насърчаване на иновациите чрез Механизма за подкрепа за Черно море
Илзе Атанасова, председател на Морски клъстер България – Национален хъб
към Black Sea Assistance Mechanism

11:20 часа – 11:40 часа

Стратегията от „Фермата до трапезата“ в действие: иновативни подходи
за насърчаване на устойчивия риболов и устойчивото потребление на
рибни продукти
Димитър Димитров, Сдружение „Черноморски изгрев“
Георги Гавазов, Управител на „Черноморски улов“ ООД

11:40 часа – 12:00 часа

Демонстрационни центрове за насърчаване на
аквакултурите
Доц. д-р Галин Николов, изпълнителен директор на ИАРА
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иновациите

в

12:00 часа – 12:20 часа

Румънският опит: Демонстрационни проекти в областта на отглеждането
на водорасли
Romain Couderc, Spinoa Blue S.R.L. - член на Френската федерация на
производителите на спирулина
Catherine Zanev

12:20 часа- 12:40 часа

Иновативни технологии в управлението на водите за устойчиво развитие
на рибарските райони
Инж. Росен Русев, Хах Ланге ЕООД

12:40 часа – 13:00 часа

Иновации в кръговата икономика за устойчиво развитие на сектор
„Рибарство и аквакултури“
Мария Александрова, Мениджър „Проекти и устойчивост“, Насекомо АД

13:00 часа – 13:15 часа

Дискусия

13:15 часа – 14:15 часа

Обяд

Панел 2: Разработване и изпълнение на проекти за иновации. Защита на интелектуална собственост.
Модератор: Веселин Златев, ключов експерт „Медиация“, Звено за управление на НРМ
14:15 часа – 14:35 часа

Разработване и изпълнение на проекти за иновации
Силвия Атанасова, ключов експерт „Сътрудничество и иновации“, Звено за
управление на Националната Рибарска Мрежа

14:35 часа – 15:30 часа

Предпроектно проучване за иновативност. Защита на интелектуалната
собственост при разработване на проекти за иновации. Защитени
географски указания.
Инж. Тодор Комилев, експерт в областта на иновациите и индустриалната
собственост

15:30 часа – 15:45 часа

Кафе-пауза

15:45 часа – 16:15 часа

Проучвания, подготовка и подаване на заявка за патент, полезен модел,
марка, промишлен дизайн.
Инж. Тодор Комилев, експерт в областта на иновациите и индустриалната
собственост

16:15 часа – 16:30 часа

Интерактивно състезание

Панел 3: Финансиране на проекти за иновации чрез подхода Водено от общностите местно
развитие в рибарските райони.
Модератор: Веселин Златев, ключов експерт „Медиация“, Звено за управление на НРМ
16:30 часа – 17:00 часа

Представяне на мерки от Стратегиите за ВОМР на МИРГ, насърчаващи
трансфера на знания и иновациите:
- МИРГ „Несебър-Месемврия“
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-

МИРГ „Поморие“
МИРГ „Бургас-Камено“
МИРГ „БЧС: Бяла-Долни Чифлик-Аврен“
МИРГ „Варна-район Аспарухово-Белослав-Аксаково“
МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“
МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак-Девин-Доспат“
МИРГ „Пазарджик“
МИРГ „Самоков“
Панел 4: Обмяна на опит и работа в мрежа.

17:00 часа – 18:00 часа

Посещение на проект, реализиран от Археологически Музей „Старинен
Несебър“ в изпълнение на мярка „Подкрепа за създаване на нови услуги за
населението в рибарската територия“ от Стратегията за ВОМР на МИРГ
„Несебър-Месемврия“.

18:00 часа – 19:30 часа

Заключително Networking мероприятие:
-Посещение на изложба „Живот сред рибарските мрежи“, организирана от
МИРГ „Несебър-Месемврия“
-Дегустация на риба от Черно море и рибни продукти от местни производители
като част от кампанията на Националната Рибарска Мрежа „Аз подкрепям
местните рибари“
Място на провеждане на заключителното Networking мероприятие:
Несебър, стар град, винарна „Регион“, ул. „Хемус“ 4 /осигурен организиран
транспорт от хотел „Емералд Ризорт“ до мястото на провеждане/
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