Проект „Лидерство за регионално развитие“

Четвърти лидерски форум – регион Стара Загора

Пътят на Стара Загора:
Бизнес, образование и устойчивост на
развитието

27-28 май 2016 г.

Хотел Мериан Палас
бул. „Руски“ 8, Стара Загора

ПЪРВИ ДЕН, 27 май (петък)
13.00-13.30

Регистрация. Напитка за добре дошли

13.30-14.00

Откриване

Огнян Минчев, председател на УС, ИРМИ

(ТВС) Живко Тодоров, кмет на общ. Стара Загора

Белин Моллов, експерт по проект „Лидерство за
регионално развитие“
„Представяне на предварителна дискусия за регион Стара
Загора, проведена в рамките на проекта през май 2015 г.“

14.00-16.00

Първи панел. Бизнес и образование:
икономическа и демографска устойчивост

Модели

на

Модератор: Огнян Минчев, председател на УС, ИРМИ

„Подобряване на комуникациите бизнес - образование предпоставка за решаване на
един от най-важните
проблеми на българската икономика“
-

Олег Стоилов, председател
палата Стара Загора

на

Търговско-промишлена

„Икономика на знанието и изследванията“
-

проф. Цанко Яблански, Тракийски университет

„Ролята на дуалното образование“
-

Начо Начев, Златка Станчева, ПГЕ „Джон Атанасов“

„Представяне на инициатива за създаване на Национален
център за медиация между образованието и бизнеса“
-

Димитър
Янков,
Клуб
на
работодателя,
доц. Борислав Попов, доц. Емил Славов, Тракийски
университет

Дискусия

16.00-16.30

Кафе пауза

16.30-18.00

Втори панел. Устойчива Стара Загора:
сектори и развитие на градската среда
Модератор: арх. Белин Моллов,
„Лидерство за регионално развитие“

алтернативни

експерт

по

проект

„Стара Загора - от предимствата и проблемите към
градския маркетинг“
-

Здравко Петров, експерт
регионално развитие“

по

проект

„Лидерство

„Ползите
от
регионално
законотворчество
подзаконово ниво за развитието на регионите“
-

за

на

арх. Емил Василев, Регионална колегия на Камарата на
архитектите, Стара Загора

„Лидерската роля на бизнеса и неправителствените
организации в развитието на регион Стара Загора“
-

Николай Колев, управляващ съдружник във Финансова
група „Сомони“

Дискусия

18.30

Официална вечеря

ВТОРИ ДЕН, 28 май (събота)

10.00-12.00

Трети панел. Пътят на регион Стара Загора:
предприемачи и лични истории на успеха

Млади

Модератор: д-р Георги Методиев, СУ „Св. Климент Охридски“

„Който фалира, консултира!“
-

Евгени Лишев, Младежки алианс за предприемачество,
иновации и заетост

„Да остана или да не остана?“
-

Румяна Грозева, Агенция за регионално и икономическо
развитие

„В Jаzz-a - алтернативният културен и социален център“
-

Петко Тенчев, B Jazz-a

„IT общество в Стара Загора?“
-

Петко Петков, ZaraLab

„Три и половина успешни истории от Стара Загора“
-

Даниел Киряков, Българска минно-геоложка камара

Дискусия

12.00-12.30

Обобщение и закриване

12.30-14.00

Обяд

