
 

 

ПОКАНА 

  Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), най-широко 

представителната на национално равнище организация на работодателите, Ви кани на 

информационна среща, на която ще бъдат дискутирани инициативи за подобряване на 

бизнес климата в България, както и информация за възможностите за финансиране на 

бизнеса по новите оперативни програми за периода 2014 - 2020 г. 

   

  Вече 20 години АИКБ работи неуморно в полза на българския бизнес. Нашите 

непрестанни усилия, насочени към:  

 Подобряване на бизнес средата и намаляване на административните прегради пред 

бизнеса;  

 Ограничаване и превенция на неформалната икономика; 

 Подобряване на конкурентоспособността на българския бизнес и насърчаване на 

предприемачеството; 

 Усъвършенстване на корпоративното управление и развитие на капиталовите пазари;  

 Подобряване на качеството на услугите от общ икономически интерес, чрез 

подпомагане дейността на икономическите субекти, предоставящи и развиващи 

съвременни, качествени и достъпни услуги от общ интерес; 

 Насърчаване и подпомагане на инвестициите и научно-изследователската и развойна 

дейност в България; 

 Развитие на човешките ресурси; 

 Осигуряване на благоприятна национална и международна среда за подкрепа на 

малките и средни предприятия в България. 

 

  Експерти ще представят на Вашето внимание ползите и възможностите за 

финансиране за българските индустриални предприятия при участие в процедурите по: 

 Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020; 

 Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020; 

 Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020; 

 Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020; 

 Програма за развитие на селските райони 2014-2020. 

 

  Срещата ще се състои на 26 февруари 2016 г. (петък) от 10:30 часа (регистрация в 

10:00 часа), в град Стара Загора, хотел „Сити“ (бул. „Патриарх Евтимий“ №23), зала 

„Сити1“. 

  

  Моля да потвърдите Вашето участие при възможност в срок до 24 февруари 2016 г. на 

следните координати: 

  тел.: 02/963 37 52; факс: 02/963 37 56                                                                                                 

  e-mail: s.ivanova@bica-bg.org; bica@bica-bg.org 

  Лице за контакт: Светла Иванова 

 

  За повече информация, моля, запознайте се с приложената програма.  

 



 


