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TRZECIE SPOTKANIE MIĘDZYNARODOWE projektu Start up for Development odbyło się w
Płowdiwie – w Bułgarii. Było to pierwsze spotkanie, na którym spotkali się partnerzy, on-line
tylko z partnerem tureckim.
Spotkanie partnerskie dotyczyło rezultatów IO3: Opracowanie materiałów kursowych.
 Moduł 1. Wprowadzenie został przedstawiony przez RDA BSC SMEs (Bulgaria). Moduł
koncentruje się na wprowadzeniu koncepcji inteligentnych miast i zrozumieniu tej
koncepcji przez władze miejskie, które wdrażają inteligentne rozwiązania w swoim
otoczeniu.
 Moduł 2. Inteligentne zarządzanie przedstawiony przez Kocatürk (Turkey). Moduł ten
skupia się na inteligentnym zarządzaniu jako najbardziej kompletnym produkcie do
zarządzania przedsiębiorstwem dla ekosystemów decyzyjnych.
 Moduł 3. Inteligentne środowisko został przedstawiony przez ARID (Poland). Moduł ten
skupia się na inteligentnych systemach zarządzania i ochrony środowiska. Systemy te maja
na celu poprawę efektywności energetycznej oraz jakości środowiska w miastach.
 Moduł 4. Inteligentny transport został przedstawiony przez FUE-UJI (Spain). Moduł
koncentruje się na związku pomiędzy funkcją mobilności ekosystemu miasta a
zrównoważonym rozwojem w jego potrójnym wymiarze środowiskowym, społecznym i
ekonomicznym.
 Moduł 5. Inteligentne życie został przedstawiony przez AID (Greece). Moduł ten skupia się
na wszystkich aspektach inteligentnego życia.
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WIZYTA W UNIWERSYTECIE AGROBIZNESU I ROZWOJU
OBSZARÓW WIEJSKICH
 RDA BSC SMEs współpracuje z Uniwersytetem w ramach
projektu dotyczącego efektywności energetycznej w
projekcie
w
ramach
Programu
Współpracy
Międzynarodowej "Balkan – Mediterranean" 2014-2020 –
Smart energy. Zaprezentowane zostały inteligentne
działania pilotażowe.
 Partnerzy zostali zapoznani z profilem i działalnością
Uniwersytetu jako interesariusza projektu START UP.

PARTNERZY PROJEKTU
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