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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. 
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ПОКАНА 

за участие в Семинар на тема 

 „Устойчива градска среда и качество на живот – предпоставка за умни градове“  

         Уважаеми госпожи и господа, 

  Офисът за технологичен трансфер – ПРОИНО има приятната възможност да Ви покани 
за участие в семинара, който ще се проведе на 05.12.2014 г., в сградата на Съюза на 
архитектите в България, ул. „Кракра“ 11, с начало за регистрация - 9.30 часа. 

Основната цел на семинара е да представи пред българското общество нормативни, 
технологични и управленски новости в областта на устойчивата градска среда и качеството 
на живот.  

Семинарът се организира в рамките на проект № BG161PO003-1.2.02-0034-С0001 
„Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска 
среда“ с любезното съдействие на Камарата на архитектите в България, Съюза на 
архитектите в България и Експертния съвет по наука, технологии и иновации към Кмета на 
град София. 

Основната цел на Офиса е да подпомага трансфера на приложни знания и иновативни 
решения в развитието на град София и региона, както и приложими за обществото и 
индустрията услуги, разработени в научноизследователски организации (институтите на БАН 
и университетите на територията на Столична община). 
 

Приоритетните области на ПРОИНО са: енергийната ефективност, интелигентната 
градска среда, екологосъобразните, „зелените“ и информационните технологии за 
устойчиво развитие. 

Участието е безплатно! 
 

27.11.2014 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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