
проект

Конференция за малките и средни предприятия с интеррегионална кооперационна борса
Германия – България – Югоизточна Европа

9 - 11 май 2006 г.

Интер Експо Център, София

Вторник, 09. май

Пристигане на участниците

Сряда, 10.май

10,00 ч Интеррегионален бизнес форум – бизнес срещи между фирми от Югоизточна
Европа и Германия от следните отрасли: строителство, комунална инфраструктура,
енерго- и  водоснабдяване, градоустройство, машиностроене и инсталации,
поддоставна промишленост, технологии за опазване на околната среда, медицинска
техника и сродни отрасли
Място на провеждане: Международен изложбен център, бул. “Цариградско шосе“
147, 1784 София

Официално откриване от Едуард Шварц, Ръководител на бюро за връзки на
Съвместен проект между Асоциацията на германските търговски палати и
Асоциацията на балканските палати (DIHK-АВС)

15,00 ч Конференция за малките и средни предприятия
Югоизточна Европа по пътя на растежа  - нови перспективи  за коопериране
между предприятията

Модерация: д-р Митко Василев, изпълнителен член на управителниясъвет,
Германо-българска индустриална камара, София
Изказвания: Германската икономика в Югоизточна Европа – мотор на
кооперирането между предприятията
д-р Мартин Ванслебен, главен изпълнителен директор на Асоциацията на
германските индустриални и търговски камари (DIHK), Берлин
Германските малки и средни предприятия и подпомагане на на
външноикономическата дейност
Хартмут Шауерте, парламентарен държавен секретар при федералния министър на
икономиката и технологиите,Берлин

България пред влизането си в ЕС
Румен Овчаров, министър на икономиката на Република България, София

Интеррегионално сътрудничество в Югоизточна Европа
Божидар Божинов, председател на Българската търговско - промишлена палата,
София
Пакт за стабилност в Югоизточна Европа – регионлно сътрудничество и интеграция
на страните от Западните Балкани
Ерхард Бусек, специален координатор на Пакта за стабилност за Югоизточна
Европа, бивш вицеканцлер на Република Австрия

Приветствия: Министри на икономиката респ. председатели на камари/съюзи от
Югоизточна Европа

16,30 ч  Подиумна дискусия „Quo vadis на сътрудничеството между малките и средни
предприятия”



Модерация: Хелге Толксдорф, правителствен директор, ръководител на реферат,
Федерално министерство на икономиката и технологиите, Берлин

Доклади: Подпомагане на малките и средни предприятия в ЕС
Маарит Найман, ръководителка на реферат за координация на политиката за малки
и средни предприятия, Дирекция Е 4, „Хоризонтални аспекти на политиката за малки
и средни предприятия”, Комисия на ЕС, Брюксел

Зона за свободна търговия в Югоизточна Европа – сътрудничество и
интеграция
д-р Слободан Милосавлевич, президент на Сръбската търговско-промишлена
палата

Публично възлагане на поръчки в страните от Югоизточна Европа
д-р Герд Херкс, директор, Федерална агенция за външноикономическо
сътрудничество, Кьолн

Финансиране на търговски сделки
Пер Фишер, Комерцбанк АД, Франкфурт, старши вицепрезидент, ръководител за
Централна и Източна Европа, ГУС, Балтика, Франкфурт/Майн, (поканен)

Занаятчийството в Югоизточна Европа – бъдещи перспективи
Ханс-Еберхард Шлайер, генерален секретар на Централния съюз на германското
занаятчийство (ZDH),

симултанен превод: немски, български, английски

19,00 ч Прием с фолклорна програма, даван от Международния панаир Пловдив
Резюме на конференцията за малките и средни предприятия
Владимир Пенков, вицепрезидент на Българската търговско-промишлена палата,
София
д-р Мартин Ванслебен, главен изпълнителен директор на Асоциацията на
германските индустриални и търговски камари (DIHK), Берлин

Четвъртък, 11. май

8,30 – 10,00 Бизнес закуска за представителите на АВС, от името на д-р Мартин
Ванслебен, изпълнителен директор DIHK

10,00 ч Продължение на индивидуалните разговори за контакти и коопериране
Място:
Международен изложбен център, бул. “Цариградско шосе“ 147, 1784 София или
по договорка
Участващи страни: Република Албания, Босна и Херцеговина, Република
България, Федерална република Германия, Република Македония, Румъния,
Сърбия и Черна гора, Гърция, Турция


