ОДОБРЯВАМ: /П/
СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Областен управител на област Русе
ПРОТОКОЛ
№1/08.03.2016 г.
от проведено заседание на Постоянна секторна комисия в областта на
индустрията и новите технологии
Днес, 08.03.2016 г., от 10:00 ч. в Зала 1 на Областна администрация – Русе се
проведе заседание на Постоянната секторна комисия в областта на индустрията и новите
технологии.
Отсъстваха от заседанието представители на общините Борово, Бяла, Ветово, Две
могили, Сливо поле и Ценово, на Българо-румънската търговско промишлена палата,
Русенски университет „Ангел Кънчев“, Русенска стопанска камара, Русенска търговскоиндустриална камара, Сдружение „Регионална енергийна агенция“ Русе и на Регионален
академичен център Русе.
Г-н Явор Янчев – заместник областен управител и председател на Комисията,
приветства присъстващите с добре дошли, а по повод Празника на жената отправи кратко
поздравление към дамите.
Последва представяне на гостите на заседанието, а именно:
- г-жа Наталия Минева – старши експерт към сектор „Техническа верификация“ в
отдел „Верификация“ на Главна дирекция „Структурни фондове и международни
образователни програми“ в Министерство на образованието и науката;
- екипът експерти към Областен информационен център – Русе – г-жа Камелия
Златанова – управител и Диана Аврамова – експерт ИОУ;
- и не на последно място, гостите от Мидйоркширската търговско-индустриална
камара –клон България – Ренета Райнова – управител и Лора Саркисян – експерт.
Председателят на Комисията запозна аудиторията с предварително изпратения им
дневен ред за протичане на заседанието:
1. Партньорство в контекста на Индикативната годишна програма за 2016 г. на ОП
„Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.
2. Отворени процедури за кандидатстване по оперативни програми за програмен
период 2014-2020, релевантни на предмета на Комисията;
3. Представяне на два иновативни продукта в сферата на корпоративната социална
отговорност: инструмент за самооценка и самоучител за работодатели и мениджъри.
4. Разни.
Предвид липсата на допълнителни предположения по предложения дневен ред,
заседанието премина при горната последователност.
По т.1 „Партньорство в контекста на Индикативната годишна програма за 2016
г. на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“ думата имаше г-жа
Наталия Минева – старши експерт към сектор „Техническа верификация“ в отдел
„Верификация“ на Главна дирекция „Структурни фондове и международни
образователни програми“ в Министерство на образованието и науката.
Тя представи на вниманието на присъстващите подробна презентация, касаеща ОП
НОИР. Разгледани бяха поетапно всяка приоритетна ос, нейните специфични цели,
изисквания и особености за кандидатстване. (Виж в приложение на Протокола:
Презентация №1)
От изложението на г-жа Минева стана ясно, че в Русенска област се очаква да бъде
изграден Регионален научен център по една от приоритетните оси на програмата. Тя
информира за нововъведението, касаещо възможността чрез специална програма освен в
училищата, но и в детските градини, да се стимулира интеграцията на ромите. Г-жа
Минева подчерта още, че създаването на консорциум от партньори, особено с
международно участие, по оперативната програма ще бъде ключово предимство.
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В отговор на поставен въпрос г-жа Минева посочи, че общината, като
бенефициент, може да участва самостоятелно и в партньорство. Като добър пример от
предходния програмен период беше посочена работата на Община Русе в интеграцията на
ромите в училищата, както и активното участие на Ру „Ангел Кънчев“ по програмите за
учене през целия живот.
По т.2 „Отворени процедури за кандидатстване по оперативни програми за
програмен период 2014-2020, релевантни на предмета на Комисията“ думата имаше гжа Диана Аврамова – експерт ИОУ към Областен информационен център – Русе. Тя
представи Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ и Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“. (Виж в приложение на Протокола:
Презентация №2)
По ОПИК има две актуални процедури – подкрепа за внедряване на иновации в
предприятия с поне 3-годишна история и подкрепа за разработване на иновации от
стартиращи предприятия. Съвсем скоро се очаква стартирането на процедура „Енергийна
ефективност в МСП“, а през м. юли тази година се очаква обявяване на „Развитие на
клъстерите в България“.
През м. март 2016 г. по ОПРЧР се очаква отварянето на „Добри и безопасни
условия на труд“, „Обучение за заети лица“ и „Развитие на социалното
предприемачество“.
По т. 3 „Представяне на два иновативни продукта в сферата на корпоративната
социална отговорност: инструмент за самооценка и самоучител за работодатели и
мениджъри“ думата имаха представителите на Мидйоркширската търговскоиндустриална камара –клон България.
Г-жа Ренета Райнова – управител на Камарата, направи изложение на това
какво с какво се занимава Мидйоркширската търговско-индустриална камара –клон
България, както и някои ключови проекти, по които е работила. (Виж в приложение на
Протокола: Презентация №3)
Г-жа Лора Саркисян – експерт към Камарата, запозна присъстващите с найновия проект, по който работят,а именно „Корпоративната социална отговорност –
основна ценност за европейските фирми и институции“ (ENGAGE). (Виж в приложение
на Протокола: Презентация №4 и 5)
Основните интелектуални продукти на проекта включват платформа за
самооценка, комплект материали за обучение по корпоративна социална отговорност
(КСО) в различни сектори, общи насоки за насърчаване на КСО, обучения и мерки за
разпространение и прилагане на резултатите.
Г-жа Саркисян направи демонстрация на инструмента за самооценка, който е със
свободен достъп. Неговият смисъл е да предостави съвременни материали за обучение с
практическа насоченост, чрез които да се насърчи прилагането на принципите на КСО в
три основни направления – бизнес, социална сфера, професионално образование и
обучение.
Думата за бележки, допълнения и въпроси към представената информация имаха
членовете на Комисията. Поради липсата на такива, заседанието беше закрито.
В края на заседанието беше взето следното решение:
1. Членовете на Постоянната секторна комисия в областта на индустрията и
новите технологии следва да информират в срок до 08 април 2016 г. за настъпили
промени в определените лица за участие в заседанията на Комисията, като за целта
изпратят имена, длъжност, телефон и ел. поща за контакт с новоопределеното лице с
оглед актуализиране на Заповедта.
Срок: 08.04.2016 г.
Отговорник: членовете на Комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЛ: /П/
ЯВОР ЯНЧЕВ
Заместник областен управител на Област Русе
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