ЦИКЪЛ „ПАРИЖ КЛИМАТ 2015 – COP21“

Иновативният транспорт - основа за устойчив и
интелигентен град
Програма
проект

20 май 2015г., 17.00 ч.
Френски институт в България
пл. Славейков №3, София

17.00 – 17.15

Регистрация на участниците

17.15 – 17.20

Реч на г-жа Флоранс Леви, първи съветник, Посолство на Франция в България

17.20 – 17.30

Развитието на устойчив и иновативен транспорт в рамките на новия програмен
период 2014-2020 год.
Г-жа Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството
(за потвърждение)

17.30 – 17.40

Национална стратегия за развитие на транспорта
Г-н Димитър Савов, директор на дирекция «Национална транспортна политика»,
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

17.40 – 20.00

Дебат – Движението на хора и стоки : основен приоритет за създаването на
устойчив и интелигентен град и ново пространство за сътрудничество между
представители на публичния и частния сектор

17.40 – 17.45

Представяне на приоритетите, контекста и лекторите
Г-н Петър Карабоев, зам.-главен редактор на в.“Дневник“

17.45 – 18.05

Стратегията на община Париж и проектите, които се изпълняват със стартиращи
фирми за развитие на устойчива и интелигентна градска мобилност
Г-н Бенжамен Фаврио, ръководител на проект « Smart City », община Париж

18.05 – 18.25

Проекти за интегриран и интелигентен градски транспорт на Столична община
Г-н Любомир Христов, зам.-кмет на Столична община, направление транспорт и
транспортни комуникации

18.25 – 18.45

Стратегията на Община Бургас за развитието на устойчива градска мобилност
Г-жа Ивелина Стратева, директор на дирекция « Икономика и стопански
дейности » Община Бургас

18.45 – 19.05

Нуждите на участниците в иновационния процес : обратна връзка от изпълнители
на проекти
Г-н Тодор Лилков, стартъп “Гражданите“

19.05 – 19.20

Представяне на Hello Tomorrow, проект за насърчаване на сътрудничеството между
френски и български новатори
Г-жа Михаела Савова, член на Асоциацията на българските лидери и
предприемачи (ABLE) и посланик на Hello Tomorrow в България

19.20 – 20.00

Дискусия
Коктейл

