
 
 

Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 

ПОКАНА 
ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА  

Представяне на проект „Трансграничен бизнес акселератор - SEA“ в град Кърджали 
Дата: 22.07.2022 г., 14:00 часа 

Конферентна зала на Хотел „Арпезос“ 
 

 

Уважаеми колеги, 

Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в информационна среща, която се организира в 
рамките на проект „Трансграничен Бизнес Акселератор“ (с акроним „SEA“), финансиран по 
Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020. 

Целта на събитието е да запознаем всички заинтересовани страни с възможността за участие в 
дейностите на проекта, в рамките на който ще бъде създаден трансграничен бизнес акселератор за 
стартиращи предприемачи от региона на област Благоевград, Кърджали, Хасково и Смолян.  

Чрез Акселератора ще да бъде предоставен достъп до обучение, менторство и подкрепа на 
стартиращи предприемачи с бизнес идеи в начален етап на развитие. Преминалите през 
акселераторската програма ще имат възможността да участват и представят своите бизнес идеи пред 
потенциални инвеститори и финансиращи институции, в рамките на конференция, която ще се 
организира от Американския университет в Благоевград, в началото на 2023 година.  

В рамките на събитието ще ви представим концепцията на SEA Акселератора, различните етапи, през 
които ще се проведе, а също и условията за кандидатстване.  

Моля, да потвърдите Вашето участие, като попълните кратък формуляр за регистрация, който е 
наличен ТУК!  

В приложение може да намерите и кратка програма на събитието.  

Оставаме на разположение за всякакви въпроси и при необходимост от допълнителна информация. 

 

С уважение,  

Пламен Тодоров,  
Сдружение Бизнес Информационен и Консултантски Център - Сандански 
2800 Сандански; ул. Македония № 39 
тел: 0746 30549; моб: 0893735736 
e-mail: office@bicc-sandanski.org / www.bicc-sandanski.org 

https://forms.gle/YPjtF343EMr6b2ke6
mailto:office@bicc-sandanski.org
http://www.bicc-sandanski.org/
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Час Тема 

14:00 – 14:15 Регистрация и кафе 
14:15 – 14:30 Представяне на проект SEA „Трансграничен Бизнес Акселератор“ 

 Цели на проекта 
 Дейности и очаквани резултати 

Живко Иванов – Управител, БИКЦ - Сандански 
14:30 – 15:00  Представяне на SEA Бизнес акселератор 

 Какво е бизнес акселератор? 
 Концепция на SEA бизнес акселератор 
 Как да участвате? 
 Какво предлага? 
 Какво ще получите? 

Пламен Тодоров – Експерт от екипа на проекта 

15:00 – 15:30 Коктейл/Кетъринг за всички участници 
 
 
Организатор: Бизнес информационен и консултантски център – Сандански 
За въпроси и регистрация за участие: Виолина Цолева 
Мобилен телефон: 0885324226; email: office@bicc-sandanski.org  
 
 
 
 

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие 
(ERDF) и от националните фондове на страните, участници в Програмата за 

сътрудничество Interreg V-A “Гърция-България 2014-2020 

mailto:office@bicc-sandanski.org

