КН.НОИР.З.7.1.241117 – окончателен
ДНЕВЕН РЕД
за провеждане на седмо заседание на Комитета за наблюдение на
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.
24 ноември 2017 г. (петък); гр. София, Хотел Маринела София
10.00 ч.

Регистрация на участниците (кафе за добре дошли)

11.00 ч.

Откриване на заседанието
Кирил Гератлиев – изпълнителен директор на ИА ОПНОИР и Председател на КН
Представители на Европейската комисия

11.10 ч.

т.1 Проект на дневен ред – за одобрение

11.20 ч.

т.2

Преглед на изпълнението на заложените мерки в „Оперативен план за действие на
Управляващия орган на ОП НОИР за изпълнение на констатациите и препоръките от
предварителен одитен доклад от одитна мисия № REGC214BG0033“ (изпълнение и
актуализация) – за сведение.

т.3 Информация за изпълнение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен
растеж“ 2014 – 2020 г. (до 31 октомври 2017 г.) и информация за дейността на Управляващия
орган за 2017 г. – за сведение
т.4 Информация за оценката на процедурите по Приоритетна ос 1 на ОП НОИР – за сведение
12.00 ч.

т.5 Информация за проведени писмени процедури през м. август 2017 г., м. септември 2017 г. и
м. октомври 2017 г. и дейността на Подкомитет „Научни изследвания и технологично
развитие“, Тематична работна група „Висше образование“ и Тематична работна група
„Предучилищно и училищно образование“ – за сведение
т.6 Вътрешни правила за работа на Комитета за наблюдение на ОП НОИР (изменение) – за
одобрение
т.7 Информация за изпълнение на Годишен план за действие за мерки по информиране и
комуникация на ОП НОИР за 2017 г. в изпълнение на Националната комуникационна
стратегия 2014 – 2020 г. – за информация
т.8 Годишен план за действие за мерки по информиране и комуникация на ОП НОИР за 2018 г. в
изпълнение на Националната комуникационна стратегия 2014 – 2020 г. – за одобрение
т.9 Проект на Индикативна годишна работна програма на ОП НОИР за 2018 г. – за одобрение

12.40 ч.

Други въпроси

13.00 ч.

Закриване на заседанието

13.00 ч.

Обяд

