Проект!
ДНЕВЕН РЕД
НА СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ И
РЕГИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ
НА ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН
11 декември 2014 г., Областна администрация Смолян, 11:00 ч.
10:30 - 11:00
Регистрация на участниците.
11:00 - 11:10
1. Откриване на съвместното заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ и
Регионалния координационен комите на Южен централен район /ЮЦР/.
Приемане на дневния ред.
(г-н Недялко Славов - Председател на РСР и РКК на
ЮЦР и Областен управител на област Смолян)
11:10 - 11:30
2. Представяне и обсъждане на последващата оценка на Регионалния план за
развитие на Южен централен район за периода 2007-2013 г.
( г-н Васил Зарков, г-жа Цвета Наньова
Обединение “ЕКОРИС – БАКК”)
11:30 - 11:45
3. Актуализиране членовете на РСР на ЮЦР в Комитетите за наблюдение на
Националната стратегическа референтна рамка и оперативните програми,
съфинансирани от фондовете на Европейския съюз 2007-2013 г.
Избор на представители на РСР на ЮЦР в Комитетите за наблюдение на
Споразумението за партньорство на Република България и на програмите,
съфинансирани от фондовете на ЕС 2014-2020 г.
(г-н Недялко Славов - Председател на РСР и РКК на ЮЦР
и Областен управител на област Смолян)

11:45 - 12:00
4. Представяне и обсъждане на актуализиран социално-икономически анализ на
регионалното развитие в България за нуждите на ОП ”Региони в растеж” 20142020 г. – окончателни резултати.
( г-н Борислав Тафраджийски - представител на
Обединение „Регионални анализи за 2014+”)
12:00 - 12:15
5. Представяне на GREENINFRANET - Мрежа за познание и опит в областта на
зелената

инфраструктура

–

проект

по

програмата

за

междурегионално

сътрудничество INTERREG IVC
(г-н Александър Тонков – Изпълнителен директор
и г-н Велизар Петров - експерт
Агенция за регионално развитие с БЦ за МСП – Пловдив)
12:15 – 13:45
6. Представяне на актуална информация за напредъка по изпълнението на
оперативните

програми

2007–2013

г.,

съфинансирани

от

фондовете

на

Европейския съюз, на територията на ЮЦР и тяхното въздействие върху района.
Представяне на Индикативни годишни работни програми за предстоящите
процедури по Оперативните програми за периода 2014-2020 г.
(Представители на управляващите органи
на оперативните програми)
13:45 – 14:00 Обяд
14:00 – 14:10
7. Други:
-Демонстрация на практическото използване на информационна система,
улесняваща работата на РСР на ЮЦР
(Представител на Областна администрация – Смолян)
14:10 – 14:20
8. Предложение за решение на РСР на ЮЦР за осигуряване публичност на
приетите решения, съгласно чл. 55, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за
регионалното развитие.
(г-н Недялко Славов - Председател на РСР и РКК на ЮЦР
и Областен управител на област Смолян)
Закриване на заседанието
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