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“Хокеър - Иновативни решения за домашни грижи чрез укрепване на
сътрудничеството в регионалните иновационни вериги",
Трета среща на екипа и членовете на Сдружение Бизнес агенция

Варна, 17.03.2018
Място на провеждане – Офис на Бизнес Агенция, ул. „Презвитер Козма“ 11
ДНЕВЕН РЕД

Кратък преглед на получената обратна връзка от участниците във
Втората и третата среща от гледна точка на ползите за заинтересованите
страни и въздействието върху Оперативна програма „Иновации и
15:00 –15:10
конкурентоспособност 2014-2020“ , Приоритетна ос 1 "Технологично
развитие и иновации".
Силвия Щумпф, ръководител проект и старши експерт
Обобщение от прегледа на 3-те съвместни тематични
изследвания как да се трансферират проекти за отговор на нови
потребности в областта на социалните услуги и как да се ускори
15:10 –15:30
въвеждането на пазара на иновативни решения в областта на
домашната грижа
Борис Кръстев, старши експерт
Кратко представяне и дискусия относно предложението за План за
действие за подобряване на условията за реализиране на иновативни
15:30 – 15:45
проекти, ориентирани към подобряване на домашната грижа
Силвия Щумпф, ръководител проект и старши експерт
Обсъждане на предложения План за действие и идеи за привличане на
15:45 – 16:30
партньори за реализирането му

HoCare |

Протокол
От трета среща на екипа и членовете на Сдружение Бизнес агенция
Варна, 17.03.2018
Място на провеждане – Офис на Бизнес Агенция, ул. „Презвитер Козма“ 1
15:00 –15:10
Силвия Щумпф откри срещата и запозна участниците с развитието
на проекта. Бе направен кратък преглед на получената обратна връзка от участниците
във втората и третата среща от гледна точка на ползите за заинтересованите страни и
въздействието върху Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 20142020“ , Приоритетна ос 1 "Технологично развитие и иновации". Бе представено и
свършеното по отношение на търсените промени в Иновационната стратегия за
интелигентна специализация.
15:10 –15:30
Борис Кръстев представи подробно обобщение от прегледа на 3те съвместни тематични изследвания как да се трансферират проекти за отговор на
нови потребности в областта на социалните услуги и как да се ускори въвеждането на
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пазара на иновативни решения в областта на домашната грижа. Той обясни как са
били подбрани практиките за България и как са протекли взаимоотношенията със
заинтересованите страни и собствениците на практиките. Участниците задаваха
въпроси относно степента на проникване на иновации в страните-участнички.
15:30 – 15:45
Силвия Щумпф, ръководител проект и старши експерт накратко
представи и отвори дискусия относно предложението за План за действие за
подобряване на условията за реализиране на иновативни проекти, ориентирани към
подобряване на домашната грижа. Тя обясни логиката на планиране на дейностите и
обсъжданията с УО на ОПИК. Двамата с Борис Кръстев обясниха как ще се реализира
Планът за действие.
15:45 – 16:30
Срещата завърши с подробно обсъждане на предложения План за
действие и идеи за привличане на партньори за реализирането му
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