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“Хокеър - Иновативни решения за домашни грижи чрез укрепване на 
сътрудничеството в регионалните иновационни вериги",  

Втора среща на екипа и членовете на Сдружение Бизнес агенция 

Варна, 29.01.2018  

Място на провеждане – Офис на Бизнес Агенция, ул. „Презвитер Козма“ 11 

ДНЕВЕН РЕД 

 

15:00 –15:30 
Представяне на резултатите от проведената втора среща на 
заинтересованите лица на 26.01. – Силвия Щумпф, ръководител проект и 
старши експерт 

15:30 –16:00 

Обсъждане на на резултатите от проекта от гледна точка на ползите за 
заинтересованите страни и въздействието върху Оперативна програма 
„Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“ , Приоритетна ос 1 
"Технологично развитие и иновации". 

- "Представяне на общата ситуация в областта на изследванията и 
иновациите в сектора за домашни грижи и сътрудничеството по 
модела на “четворната спирала" – отзиви от заинтересованите 
лица – Борис Кръстев, старши експерт по проекта 

- 3 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 пазара на иновативни 
решения в областта на домашната грижа – акценти по отношение 
на приложимост за целите на Плана за действие – Силвия Щумпф 

16:00 – 16:30 

Дискусия за възможностите да се намери приложимост на добрите 
практики в предлаганите в България грижи в домашна среда и как да 
бъдат реализирани в рамките на ОПИК 2014-2020 с оглед адаптиране на 
Условията за кандидатстване по процедурите 
   

16:30 – 17:00 Обсъждане на препоръките към УО на ОПИК 2014-2020 и преглед на 
стъпките за разработване на План за действие . 
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Протокол 

От втора среща на екипа и членовете на Сдружение Бизнес агенция 

Варна, 29.01.2018  

Място на провеждане – Офис на Бизнес Агенция, ул. „Презвитер Козма“ 1 

 

15:00 –15:30 Силвия Щумпф, ръководител проект и старши експерт по проекта 
откри срещата и представи резултатите от проведената втора среща на 
заинтересованите лица, която се състоя на 26.01. Тя сподели удовлетворението си от 
факта, че групата на заинтересованите лица продължава да участва активно в 
дейностите по проекта и разказа за участието им във всички етапи по проекта, както и 
за включването им в тематичните работилници, и за обратната връзка, която са 
давали по време на подготовката на проучванията и докладите по проекта. 

15.30 – 16.00 Борис Кръстев представи резултатите от проекта от гледна точка 
на ползите за заинтересованите страни и въздействието върху Оперативна програма 
„Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“ , Приоритетна ос 1 "Технологично 
развитие и иновации". Той подробно разказа как екипът по проекта е участвал в срещи 
и обсъждания, включително и свързани с Иновационната стратегия за интелигентна 
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специализация. Той също така представи актуализирания вариант на анализа на 
общата ситуация в областта на изследванията и иновациите в сектора за домашни 
грижи и сътрудничеството по модела на “четворната спирала", като наблегна на 
получените отзиви от заинтересованите лица и отговори на въпроси на участниците. 
Силвия Щумпф подробно презентира трите 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 пазара на иновативни решения в областта 
на домашната грижа, като изведе акцентите по отношение на приложимост за целите 
на Плана за действие. Двамата експерти отговориха на въпроси на участниците как 
точно ще се извърши разработването на Плана за действие и какво се очаква да се 
случи при прилагането му през следващите две години от проекта. 

 16:00 – 16:30 Огнян Спасов, член на УС отвори дискусията за възможностите да 
се намери приложимост на добрите практики в предлаганите в България грижи в 
домашна среда и как да бъдат реализирани в рамките на ОПИК 2014-2020 с оглед 
адаптиране на Условията за кандидатстване по процедурите. Дискусията беше 
оживена и се стигна до конкретни предложения за докладване до УО на ОПИК. 

 16:30 – 17:00 Срещата завърши с обобщаване на препоръките към УО на ОПИК 
2014-2020 и преглед на стъпките за разработване на План за действие. Разпределени 
бяха задачи между участниците за информиране на заинтересованите страни за 
Плана за действие. 
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