ВОВЕД
На иницијатива на Општина Гази
Баба по заклучоците од првиот бизнис
форум од 2013/2014, оваа година се
организира проширен бизнис иновациски
форум во соработка со Општина Тетово и
партнерите од COSSME мрежата.

ИЗВЕСТУВАЊЕ ДО
ЈАВНОСТА
BIF 2015 - [Business Innovation Centers, Women Investors,
Horizon 2020, COSME, IPA, IPARD]

(BIF2015) со работен наслов:
"Економски развој и создавање на
работни места Можности за 2015-2020
преку регионалниот сектор крст
соработка и поддршка на иновации"
Панелите за дискусија содржат теми
за (BIC’s)- Бизнис иновациски центри за
потребите и услугите за граѓаните и
компаниите, особено малите и средни
претпријатија, потоа тема за женски
инвеститори - бизнис ангели и женски
претприемачи, како и темата на
можностите за финансирање преку коинвестициски фондови и тема за
можностите на компаниите за добивање
грантови преку ЕУ фондовите и програмите
од 2014 до 2020г (Horizon2020, COSME, IPA,
IPARD) и претставување на мрежата
"COSSME” каде се поддржува соработката
со јавниот, приватниот, академскиот и
невладиниот сектор од земјата и регионот.

Скопје/Тетово
22-24 Јануари 2015, Македонија

До: Известување до јавноста, печатените и електронски медиуми
Скопје, 15.01.2015г.
Предмет: Информација за Бизнис Иновативниот Форум 2015
Во периодот од 22 – 25 Јануари во Скопје и Тетово ќе се одржува вториот по ред бизнис
иновативен форум.
На 22 Јануари на премисите на УЈИЕ во Скопје, на 23 Јануари, во бизнис центарот на Скопски
саем, на 24 Јануари во општина Тетово, во премисите на УЈИЕ во Тетово, и на 25 Јануари на
премисите на УЈИЕ во Скопје, ќе се одржи вториот бизнис форум насловен како
www.business-innovation-forum.com.
На првиот ден од БИФ2015, на 22 Јануари, на премисите на Универзитетот на Југоисточна
Европа во Скопје, ќе се одржи EU Funding Accelerator & Academy Trainning за подготовка и пишување
на апликации за програмите на Horizon 2020 и COSME. На истиот ќе може да учествуваат сите
заинтересирани физички и правни лица кои имаат потреба од тој тип на трансфер на знаеања. Истиот
ден од 12ч-14ч ќе се одржи Информативен блок за расположливите ЕУ фондови за програмите
(Horizon2020, COSME, IPA, IPARD) со фокус на областите МСП, Енергетика, Животна средина,
Информатичка технологија, Транспорт, Земјоделство.
Фокус на вториот по ред бизнис форум е иновативноста и подршката на иновативноста преку
регинална и интернационална соработка во четири панел дискусии. Спецификата на овој настан е
партнерскиот пристап во неговата организација на неколку институции и организации:








Општина Гази Баба
Општина Тетово
Универзитет на Југоисточна Европа и технолошкиот парк
EMKICE – Euro-Macedonian knowledge and innovation Centre
Илумине – Центарза развој на ИКТ во образованието
Агенција за поттикнување на земјоделството, со седиште во Битола
Високи претставници од нашите странски партнерски мрежи (EBN, WestBIC, EBAN,
Finnovaregio)

На истиот ќе бидат поканети претставници на компании од територијата на ОГБ и општина
Тетово, од индустриите кои на еден или друг начин може да се вклучат како добавувачи или
субконтрактори на големите компании во ТИРЗ-овите.
Поканети ќе бидат и домашни и странски претставници на институции, асоцијации и
Универзитети кои на еден или друг начин ќе дискутираат за иновативната поддршка на компаниите
во РМ, ЕУ и Ирска. Во овој сегмент ќе имаме репрезентативни гости од Асоцијацијата на Бизнис
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Иновативни Центри на ЕУ и Ирска, претставник на Валенсиа Регионот, како и директорот на
ГИЗ за Косово и Македонија, како и сопругите на Амбасадорите на земјите од ЕУ во РМ.
Бизнисот форумот е замислен како панел дискусија на која ќе се дискутира во четири панели за:
1. „Економскиот развој и можностите за креирање на работни места за периодот 2015 –
2020г. преку регионална меѓусекторска соработка и подршка за бизнис иновации,
a. Панел дискусија на сите засегнати страни – креаторите на економските политики,
компаниите, претставници на академската заедница, претставници на коморите, и
претставници на меѓународни асоцијации и организации.
2. Улогата на Коморите и Кластерите во иновативната подршка,
a. Претставниците на коморите ќе ги презентираат своите размислувања и
согледувања
3. Улогата на Универзитетите во подршката на бизнис иновациите
a. Претставници на Универзитетите ќе ги претстават своите согледувања и
размислувања
4. Развој на Бизнис иновативни центри како форма на иновативна подршка,
a. Нашите гости од Ирска, Брисел, Валенсија и Германската Техничка помош, ќе ги
презентираат најдобрите практики и искуства во развојот на Бизнис Иновативните
центри во ЕУ
5. Жени Инвеститори и Претприемачи за иновативни бизниси
a. Претставници на меѓународни и домашни организации заедно со сопругите на
амбасадорите во РМ ќе ги претстават своите размислувања и најдобри практики
од земјите од каде што доаѓаат,
6. Соработка за подршка на МСП – Меѓународна соработка, ЕУ Фондови и Локален
економски развој,
a. Промоција на www.cossme.mk COSSME.MK мрежата и канцеларијата во Брисел за
поддршка на ЕУ фондови, како и акцентирање на аспекти од меѓународната
соработка со нашите странски партнерски мрежи (EBN, WestBIC, EBAN,
Finnovaregio) и ЛЕР во партнерската соработка за подршка на МСП.
7. Медиумите и европските фондови.
a. На 25 Јануари на премисите на УЈИЕ во Скопје, ќе се одржи Информативен ден за
сите претставници на печатените и електронски медиуми, продукциски куќи и
медиа агенции во РМ за програмите на европските фондови (HORIZON 2020,
COSME, MEDIA и др.) кои се интересни за медиумската индустрија.
Подетални информации за целиот настан може да добиете на веб страната
www.business-innovation-forum.com
Истовремено ги покануваме сите медиуми активно да го следат овој форум и изворно да ја
информираат македонската јавност за сите активности и аспекти на БИФ2015.
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За кого се наменети овие сесии/панели на БИФ2015? За претприемачи и инвеститори, за

претставници на компании, старт ап, мали средни и големи компании од индустриите кои на еден или
друг начин може да се вклучат како добавувачи или субконтрактори на големите компании во ТИРЗовите, оние кои сакаат да се вклучат во процесот на користење на грантови од ЕУ фондовите, оние кои
бараат странски партнери за истражување и зазвој, оние кои развиваат нови производи и иновации и се
ориентирани на извоз на ЕУ пазарот!
www.business-innovation-forum.com

*Доколку имате прашања во врска со настанот “Бизнис иновациски форум 2015” или некои од
областите и панелите на истит, слободно контактирајте не:

*For (BIC’s)-Business Innovation Centers and Municipalities:
Mr Sasho Trajkov, Municipality of Gazi Baba | contact@gazibaba.gov.mk |
Mr Fatmir Saiti, Municipality of Tetovo | fatmir.saiti@tetova.gov.mk |
For EU Funding Accelerator&Acedemy, Info Days&Media Day
Mr.Ilija Vuckov, Emkice,| ilija.vuckov@emkice.mk |
EU Funding Office Brussels,| info@emkice.com |
*For Academics
Prof.Dr.Azir Aliu, SEEU | azir.aliu@seeu.edu.mk |
Prof.Boris Popov |boris.popov@ilumine.mk |
Prof.Dr.Ardian Besimi, SEEU | a.besimi@seeu.edu.mk |
*For Tech Parks and Business Accelerators
Mr. Edmond Etemi, CEO SEEU Tech Park | e.etemi@seeu.edu.mk |
*For Agriculture and Agro-Business Incubator - Bitola
Mr. Zlatko Sireta, APRZ | zlatko.sireta@agencija.gov.mk |
Ms Vesna Ilievska, APRZ
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