
     

 

ДA  НАКАРАМЕ МИГРАЦИЯТА ДА РАБОТИ ЗА РАЗВИТИЕ  

4
то

 заседание на управителния и научния 

комитет 
 

Букурещ, Royal Hotel, 6-7 ноември 2013 
 
  

6 НОЕМВРИ 2013 

08.45-09.00   Регистрация на участниците 

09.00-09.15    Приветствие от Министерството на регионалното развитие и публична 

  администрация 

09.15-09.30    Представяне на дневния ред (Регион Емилия Романя) 

I сесия   Развитие на транснационалното взаимодействие и  

  консултиране 

09.30-09.50 Платформата на Югоизточна Европа за транснационален диалог и 

сътрудничество: напредък на проектните дейности (Регион Фрули – 

Венеция) 

09.50-10.20  Регулиране на транснационалната миграция в Югоизточна Европа:  
  опитът на Италия (Министерство на труда и социалната политика,  
  Гл.дирекция “Имиграция”)    

  

10.20-10.50 Регулиране на транснационалната миграция в Югоизточна Европа: 

опитът на Република Молдова (Министерство на външните работи и 

Европейската интеграция, Гл.дирекция “Европейска интеграция”  

10.50–11.10   Кафе пауза  

11.10-11.30  Тематичната стратегия за капитализация на демографските промени и 

заетостта в Югоизточна Европа: Югоизточно-Европейските мрежи 

проправят пътя за транснационален диалог и сътрудничество (SEEMIG, 

координатор на тематичните полюси) 

11.30-12.00  Разработване на дневния ред на Платформата на Югоизточна Европа 

за транснационален диалог и сътрудничество (Регион Фрули – Венеция) 



     

 

II сесия   Управление на проекта 

12.00-12.45   Работна сесия Управление на проекта (Административни & Финансови 
  въпроси; Мониторинг & Оценка) 

12.45 -13.30   Обяд 

III сесия  Прогнози за населението  

13.30-13.50    Кратък преглед на целите, подхода и териториално покритие на  

  демографски прогнози по проект MMWD (Регион Фрули – Венеция)  

13.50 -15.20   Партньорите представят своите демографски прогнози 

15.20 -15.50 Човешките ресурси и демографските промени, Anne Gujon, Виенски 

институт по демография, Център Витгенщайн за демография и Global 

Human Capital 

15.50–16.10   Кафе пауза 

16.10 -17.30 Промяна на населението и развитието, открито заседание за 

обсъждане на предизвикателствата и използването на демографските 

прогнози по проект MMWD (модерирано от Регион Фрули – Венеция, 

Регион Емилия Романя и БАН - Институт за изследване на обществата 

и знаниято) 
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IV сесия   Разработване на сценарии за политики: основни 

предизвикателства за стратегиите за териториално 

развитие 

09.00-09.30  От демографското планиране към стратегиите за регионално развитие: 

основни стъпки и аналитични основи при сценариите за политики по 

проект MMWD (Регион Емилия Романя) 

09.30-10.00 Опитът на региона Емилия Романя в моделиране на сценарий (Chiara 

Monfardini, Университета в Болоня - Регион Емилия Романя) 

10.00-10.30 Комбинирането на количествени методи и качествени анализи 

(Българска академия на науките - ИИОЗ) 

10.30-10.50 Представяне на работните групи (Българска академия на науките - 

ИИОЗ) 



     

 

10.50-11.10    Кафе пауза 

11.10-12.40   Работните групи обсъждат основни променливи в сценариите за   

  политики по проект MMWD 

12.40-13.30     Пленарна сесия: резултати от работните групи. С поглед към конкретни 

  случаи 

13.30-14.30    Обяд 

14.30-15.00 Значението на сътрудничеството със заинтересованите страни: опита 

на Агенция за регионално икономическо развитие в Шумадия и  

Поморавие 

15.00-15.30 Изграждане на капацитет по проект MMWD: дейност 4.5 (SAAS – 

Училище за развитите социални изследвания) 

15.30-16.00 Споделяне на знания: представяне на национални планове за действие 

(Център за изследвания на бъдещето в университета в Залцбург) 

16.00–16.20    Кафе пауза 

Заключителна сесия 

16.20-16.40  Комуникационни дейности: какво следва 

16.40-17.00  Следващи стъпки и график на проектните дейности 

 


