ПРОГРАМА

MAKING MIGRATION WORK FOR DEVELOPMENT
Букурещ, „Роял“Хотел, 6-7 Ноември 2013

06 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 (Regione Emilia- Romagna)

Сесия I: Развитие на транснационалното взаимодействие и консултации
09.30-09.50

ЮИЕ платформа за транс-национален диалог и сътрудничество: в
процес на работа (Friuli Venezia Giulia)

09.50-10.20

Регулиране на транснационалната миграция в Югоизточна Европа:
опитът на Италия (Министерство на труда и социалната политика,
Имиграцията)

10.20-10.50

Регулиране на транснационалната миграция в Югоизточна Европа:
опитът на Република Молдова (Министерство на външните работи и
европейската интеграция, Европейска интеграция)

10.50-11.10 Кафе пауза
11.10-11.30

Тематичната стратегия на страните от Югоизточна Европа за
капитализация на демографските промени и заетостта: Югоизточно
европейските мрежи проправят пътя за транснационалeн диалог и
сътрудничество (SEEMIG, координатор на тематичен полюс)

11.30-12.00

Изграждане на дневния ред на Платформа за Югоизточна Европа за
трансграничен диалог и сътрудничество. (Friuli Venezia Giulia)

Сесия II :Управление на проекта
12.00-12.45

Работна сесия по управление на проекта (Административни и
финансови въпроси; мониторинг и оценка)

12.45 -13.30 Обяд

Сесия III: Прогнози за населението
13.30-13.50

Кратък преглед на цели, подход и териториално покритие на
MMWD демографските прогнози (Friuli Venezia Giulia)

13.50 -15.20

Партньори представят своите демографски прогнози

15.20 -15.50

Човешки капитал и демографска промяна, Anne Gujon, Виенски
институт по демография, Витгенщайн център за демография и
глобален човешки капитал

15.50-16.10 Кафе пауза
16.10 -17.30

Промяна на населението и развитие, открито заседание за обсъждане
на предизвикателствата и употребата на MMWD демографски
прогнози (Модератор: Friuli Venezia Giulia, Emilia- Romagna и
ИИОЗ-БАН)

07 ноември 2013 г.
Сесия IV :Изграждане на политически сценарии : Ключови
предизвикателства за стратегии за териториално развитие
09.00-09.30

От демографското планиране до стратегиите за регионално
развитие: основни стъпки и аналитични инструменти в MMWD
политически сценарии (Regione Emilia- Romagna)

09.30-10.00

Опитът на регион Emilia-Romagna с моделирането на сценарии
(Chiara Monfardini, Университета в Болоня за региона EmiliaRomagna)

10.00-10.30

Комбиниране на количествени методи и качествен анализ (ИИОЗ,
Българска академия на науките)

10.30-10.50

Представяне на работните групи (ИИОЗ, Българска академия на
науките)

10.50-11.10 Кафе пауза
11.10-12.40

Работните групи обсъждат
сценариите за политики

12.40-13.30

Пленарна сесия: резултатите от работните групи. С поглед към
конкретни случаи

ключови

променливи

в

MMWD

13.30-14.30 Обяд
14.30-15.00

Значението на изграждането на ангажираност от заинтересованите
страни: опитът на Агенция за регионално икономическо развитие за
Шумадия и Поморавието

15.00-15.30

Изграждане на собствеността в MMWD: дейност 4.5 (SAAS, School
for Advanced Social Studies)

15.30-16.00

Споделяне на знанията: представяне на националните планове за
действие (Centre for Future Studies, University of Salzburg)

16.00-16.20 Кафе пауза

Wrap -Up Session
16.20-16.40

Комуникационни дейности : Какво следва?

16.40-17.00

Следващи стъпки и проектeн календар.

