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Проект  BG05M20P001-1.002-0008-C 01 

“Център за компетентност за интелигенти решения в креативните и рекреативните индустрии (ИНКРЕА)”, 

финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ - ВАРНА 

 

 

Проект: Център за компетентност за интелигенти решения  

в креативните и рекреативните индустрии 

ИНКРЕА 

Договор № BG05M20P001-1.002-0008-C 01 

 

ПОКАНА 
 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

Висше училище по мениджмънт Ви кани да участвате в 

 
 

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 

на тема 

Представяне на проект  

„Център за компетентност за интелигентни решения  

в креативните и рекреативните индустрии“ 
 

Събитието се организира в рамките на дейност „Информиране и публичност“ по 

проект  “Център за компетентност за интелигенти решения в креативните и рекреативните 

индустрии (ИНКРЕА)”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд 

за регионално развитие. 

 

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА: 

 

06 юни 2018 г. (сряда), от 11.00 часа 

 в град Варна, ул. Оборище 13А,  

Висше училище по мениджмънт, ет. 4, конферентна зала /410А/ 

 

Събитието е отворено за участие на всички заинтересовани лица. 

 

Проект BG05M2OP001-1.002-0008-C01 „Център за интелигентни решения в 

креативните и рекреативните индустрии“ (ИНКРЕА) е съвместна инициатива на 8 

научноизследователски организации, насочена към изграждането на съвременен научен 

комплекс за подкрепа развитието на една от най-перспективните за увеличаване 
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конкурентоспособността на българската икономика области – креативните и рекреативните 

индустрии.  

Проектът се изпълнява съвместно от:  

1. Висше училище по мениджмънт – Варна; 

2. Технически университет – Варна; 

3. Русенски университет „Ангел Кънчев“ – Русе; 

4. Национална Художествена Академия – София; 

5. Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН – София; 

6. Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН – София; 

7. Институт за изследване на обществата и знанието при БАН – София; 

8. Институт по океанология „Фритьоф Нансен“ при БАН – Варна 

и асоциираните партньори: 

1. Технически университет – Габрово; 

2. Институт по електроника на БАН „Академик Емил Джаков“ – София; 

3. Международен колеж ООД – Добрич 

 

 

С уважение:  

доц. д-р Тодор Радев 
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