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WYDARZENIA 

UPOWSZECHNIAJĄCE 

W ostatnich miesiącach 

partnerzy projektu 

zorganizowali również w 

swoich krajach wydarzenia 

o charakterze 

promocyjnym, podczas 

których projekt został 

rozpowszechniony wśród 

ponad 50 osób na partnera, 

co było wielkim sukcesem 

dla wpływu projektu.   

 

PIĄTE SPOTKANIE MIĘDZYNARODOWE w ramach projektu 
Start Up for Development odbyło się w Castellón w Hiszpanii 
w październiku. Partnerzy z Hiszpanii, Bułgarii, Polski i Turcji 
spotkali się twarzą w twarz, natomiast partnerzy z Grecji 
uczestniczyli w spotkaniu online.  

Spotkanie koncentrowało się na zakończeniu ostatnich zadań 
w projekcie, z naciskiem na 6 moduł - Inteligentna 
Gospodarka. W sumie konsorcjum projektu opracowało 6 
modułów:  

 Inteligentne miasta 
 Inteligentne zarządzanie 
 Inteligentne środowisko 
 Inteligentny Transport 
 Inteligentne Życie 
 Inteligentna Gospodarka 

Przez ostatnie miesiące każdy z partnerów był 
odpowiedzialny za opracowanie materiałów szkoleniowych, 
działań związanych z tematyką szóstego modułu.   
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Teraz jest czas, aby zarejestrować się na platformie i uzyskać dostęp do wszystkich materiałów 

dostępnych w językach partnerów  https://moodle.startuperasmus.eu/ 

SPOTKANIE KOŃCOWE odbyło się w Stambule i Kocaeli w grudniu 2022 roku i zgromadziło 
wszystkich partnerów twarzą w twarz. Pierwszy dzień spotkania obejmował wizyty kulturalne i 
inteligentne przykłady miasta Stambuł. Drugi dzień spotkania skupiał się na zamknięciu zadań 
i prezentacji o działaniach prowadzonych przez każdego partnera, a także prezentacji o 
trwałości wydarzeń upowszechniających projekt.  
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