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VIDEOCONFERINŢA BURSA

FONDURILE EUROPENE
Ediţia a XII-a

Grupul de presă BURSA	 organizează	 a	 XII-a ediţie a videoconferinţei"Fondurile Europene", în data de 20 octombrie 2020, începând cu ora 10:00.

Evenimentul va putea fi urmărit, în direct, pe site-ul www.bursa.ro, pecontul de Facebook al ziarului BURSA, pe canalul de YouTube BURSA precum şi peconturile de Facebook ale partenerilor media.

www.bursa.ro


TEME PROPUSE

Planul de rezilienţă şi de redresare economică, prioritate pentru perioada 2021-2023;
Proiecte, direcţii de finanţare şi oportunităţi pentru redresarea economiei;
Finanţarea companiilor prin IMM Invest versus fondurile alocate de Uniunea
Europeană;
Împrumut bancar sau finanţare europeană nerambursabilă;
Green-bonds-urile – soluţie pentru implementarea Green Deal;
Exerciţiul bugetar 2021-2027 – noi direcţii de finanţare;
Domeniile prioritare de finanţare;
Rolul legislaţiei şi birocraţiei în realizarea proiectelor finanţate din fonduri UE;
Co-finanţarea proiectelor europene prin împrumuturi bancare;
Gradul de eligibilitate a companiilor pentru accesarea liniilor de împrumut.



SPEAKERI PROPUŞI
Moderator: Iulian Harpa, Managing Partner, HIM Public Affairs
 Marcel Boloş, Ministrul Fondurilor Europene;
 Florin Cîţu, Ministrul Finanţelor Publice;
 Antonel Tănase, Secretar General al Guvernului, cu rang de ministru;
 Dan Dragoş	Drăgan, Secretar de Stat, Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri;
 László Borbély, Consilier de Stat la Cabinetul Prim-Ministrului, şi Coordonator al Departamentului deDezvoltare Durabilă;
 Istvan Jakab, Şef Interimar al Reprezentanţei Comisiei Europene în România;
 Siegfried Mureşan, Europarlamentar;
 Corina Creţu, Europarlamentar;
 Dan Nica, Europarlamentar;
 Florin Jianu, Preşedintele Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii (CNIPMMR);
 Radu Onofrei, Preşedintele Asociaţiei ACRAFE;
 Ramona Ivan, Director, Direcţia Relaţii cu Instituţii Naţionale şi Internaţionale, CEC Bank;
 Dumitru Nancu, Director General, Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Micişi Mijlocii (FNGCIMM);
 Reprezentanţi ai sistemului bancar.

Notă: Pentru a vedea lista speakerilor confirmaţi vă rugăm să consultaţi programul evenimentului.



Ediţii anterioare

În secţiunea BURSA/Evenimente veţi găsi toate ediţiile anterioare (2009-2019)http://www.bursa.ro/evenimente
Cele mai recente ediţii pot fi consultate aici:https://www.bursa.ro/finantare-europeana-2019http://www.bursa.ro/finantare-europeana-2018http://www.bursa.ro/finantare-europeana-2017http://www.bursa.ro/finantare-europeana-2016http://www.bursa.ro/finantare-europeana-2015http://www.bursa.ro/finantare-europeana-2014

http://www.bursa.ro/evenimente
www.bursa.ro/finantare-europeana-2019
http://www.bursa.ro/finantare-europeana-2018
http://www.bursa.ro/finantare-europeana-2017
http://www.bursa.ro/finantare-europeana-2016
http://www.bursa.ro/finantare-europeana-2015


Evenimentele Grupului de presă BURSA

Peste 100 de evenimente organizate;Mai mult de 20.000 de participanti din: mediul de afaceri; finanţe; bănci; autorităţi publice; diplomaţi; avocaţi,consultanţi, jurnalişti.Conferinţele şi mesele rotunde sunt transmise live pe www.bursa.ro, pe reţelele de socializare, pe canalul de YouTube,relatate pe site ul www.bursa.ro şi analizate în ziarul Bursa.Comunitatea oamenilor de afaceri din România este avangarda care readuce normalitatea în economia noastră blocatăde pandemia cu Covid-19, iar organizarea reuniunilor în aceste condiţii de stare de necesitate reprezintă sarcina ziarului
BURSA, ca vehicul informaţional, organizator şi gazdă tradiţională a acestor evenimente de contact, pentru transferuldeschis de know-how, formarea de opinii, oportunităţi şi înţelegeri în afaceri, pe care le numim Conferinţele BURSA.Organizarea de acum este adaptată împrejurării stării de necesitate, astfel că reuniunea va avea loc în spaţiul virtual, încare nu ne putem contamina cu nimic altceva decât de folosul întâlnirii şi plăcerea ei.Evenimentele noastre online Managementul situaţiei de criză pentru industria energetică şi operatorii de
infrastructură critică, The Post-Pandemic World sau Băncile, în pandemie – provocări şi oportunităţi,
Antreprenoriat fără gen, Sănătate şi FARMA – Reacţia medicală la agresiunea pandemică, Strategia de dezvoltare
a României, Piaţa de capital în timpul pandemiei COVID-19, Digitalizarea României şi tehnologia 5G, Investiţii
imobiliare şi achiziţii publice în pandemie, Ce probleme prezintă tehnologia 5G şi ce probleme rezolvă, Energia
în priză s-au bucurat de un real succes, fiind vizionate de până la 35.000 de persoane şi având un impact de aproximativ55.000 de persoane pe reţelele de socializare.

http://www.bursa.ro/finantare-europeana-2014
www.bursa.ro
www.bursa.rosi


Grupul de presă BURSA
 Adresă: Str. Popa Tatu nr. 71, Sector 1, Bucureşti;
 E-mail: publicitate@bursa.ro;
Website: www.bursa.ro

Contact
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