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Този документ е създаден по проект: № BG161PO003-1.2.02-0034-С0001 „Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и 
интелигентна градска среда“, Бенефициент: ОТТ-ПРОИНО. Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Офис за технологичен трансфер-ПРОИНО" и при никакви 

обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 
 www.proinno-bg.eu; office@proinno-bg.eu;       

 

 

     ПОКАНА 

                                                              за участие във               

Втора работна среща „Наука - бизнес“  

 

Уважаеми госпожи и господа, 

Имаме приятната възможност да Ви поканим за участие във втората работна среща, която ще се 
проведе на 06.11.2014 г., в комплекса на БАН на IV км, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 10, залата на Институт по 
електрохимия и енергийни системи, етаж 2, с начало за регистрация 9.30 часа. 

Срещата има за цел да се представят иновативни разработки пред българските  предприятия и да 
се подпомогне създаването на партньорства „академия - индустрия“. Търсените резултати са съвместни 
участия в процедури за финансиране на проектни предложения и за комерсиализация на научни 
продукти и технологии. 

Офисът за технологичен трансфер – ПРОИНО е съвместна структура на Единния център за 
иновации на БАН и Фондация „ГИС – Трансфер Център“, който изпълнява проект „Интегриране на 
иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда“. 

 
Основната цел е подкрепа на трансфера на приложни знания и решения в развитието на град 

София и региона, както и приложими за обществото и индустрията услуги, разработени от 
изследователски екипи от Българската академия на науките и от университетите. 

 
Приоритетните области на Офиса са: енергия и енергийна ефективност, екология и устойчива 

градска среда, биоразнообразие, технологични иновации и нови материали, вкл. наноматериали, 
здраве, ИКТ и тяхното широко приложение и др. 

 
Подбрани за представяне са научно-приложни резултати, към които е очакван пазарен интерес. 

Извършват се маркетингови проучвания и разширяване на контактите с бизнеса.  
 

23.10.2014 г.       С уважение, 

 

гр. София       ЕКИПЪТ НА ОТТ-ПРОИНО 

 Проект: № BG161PO003-1.2.02-0034-С0001 „Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и 

интелигентна градска среда“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България. 
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