
 

   

Подкрепата на Европейската комисия за тази 
публикация не представлява одобрение на 

съдържанието, което отразява само възгледите на 
авторите и Комисията не може да носи отговорност 

за каквото и да е използване на съдържащата се в 
нея информация. Този проект е съфинансиран от 

Европейската комисия чрез програма Еразъм + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

МУЛТИПЛИКАЦИОННИ 

СЪБИТИЯ 

През последните месеци 
партньорите по проекта 
също проведоха 
мултипликационни събития 
в своите страни, където 
проектът беше 
разпространен до повече от 
50 души на партньор, което 
беше голям успех за 
въздействието на проекта.   

 

 

 

 

5ТА ТРАНСНАЦИОНАЛНА СРЕЩА по проект Start Up for 
Development се проведе през октомври в  Castellón, 
Испания. Партньорите от Испания, България, Полша и 
Турция се срещнаха лице в лице, докато партньорите от 
Гърция присъстваха на срещата онлайн. 

Срещата беше посветена на приключването на 
последните задачи по проекта, с акцент върху 6-ти модул 
„Интелигентна икономика“. Общо консорциумът по 
проекта е разработил 6 модула:  

 Интелигентни градове 
 Интелигентно управление 
 Интелигентна среда 
 Интелигентен транспорт 
 Интелигентен живот 
 Интелигентна икономика 

През последните месеци всеки партньор отговаряше за 
разработването на обучителни материали, дейности, 
свързани с темата на шестия модул.  
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Сега е време да се регистрирате в платформата и да получите достъп до всички налични 

материали на езиците на партньорите  https://moodle.startuperasmus.eu/ 

ПОСЛЕДНАТА ТРАНСНАЦИОНАЛНА СРЕЩА се проведе в Istanbul и Kocaeli през декември 
2022 и събра всички партньори лицев лице. Първият ден от срещата се състоеше от 
културни посещения и интелигентни примери от Istanbul. Вторият ден от срещата беше 
фокусиран върху приключване на задачите и представяне на дейностите, извършени от 
всеки партньор, както и представяне на устойчивостта на събитията за разпространение 
на проекта за проекта. 
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