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PUBLICAREA rezultatelor intelectuale
INVITATIE la evenimentul de multiplicare TEXSTRA
Noutati despre proiectul TEXSTRA
Activitati de comunicare

PUBLICAREA RAPORTULUI: “NEED ANALYSIS AND STATE OF THE ART REPORT”
Echipa proiectului TEXSTRA are placerea sa
anunte publicarea raportului “Need analysis
and state of the art report: transferring
research and innovation in the textile &
clothing manufacturing sector“.
Acest raport contine rezultatele obtinute in
domeniul de cercetare implementat de catre
toate tarile partenere, avand ca grupe tinta
sectorul T&C: directori de companii si
profesionisti, experti si studenti. Cercetarea se
bazeaza pe chestionare specifice.

INVITATIE LA EVENIMENTUL DE MULTIPLICARE IN LITUANIA
Urmatorul eveniment de
multiplicare

Parteneriatul TEXSTRA va organiza un
eveniment de multiplicare in Kaunas, Lituania in
octombrie 2018.
Obiectivele principale ale evenimentului sunt
prezentarea rezultatelor 1 si 2 si validarea
structurii suporturilor de curs.
Evenimentul va fi organizat de partenerul KTU.
Pentru mai multe informatii, va rugam sa ne
contactati la: info@texstra.eu

ULTIMELE NOUTATI
Intalnire de proiect in Terrassa
Parteneriatul TEXSTRA a avut a
doua intalnire de proiect, in Terrassa
(ES), la sediul partenerului AEI
TEXTILS, in cadrul Centrului
Tehnologic Leitat, in 11 mai 2018.
Parteneriatul a evaluat progresul
inregistrat din momentul inceperii
proiectului, septembrie 2017. Au
fost prezentate rapoartele privind
analiza nevoii de invatare pe plan
national si European. Aceste analize
se bazeaza pe raspunsurile obtinute
in cadrul unui sondaj despre
sectorului
de
textile
si
imbracaminte, efectuat in toate
tarile participante.

Activitati in desfasurare
Partenerii TEXSTRA sunt implicati in realizarea macrostructurii programului de invatare, care
va permite transferul cercetarii si inovatiei, si in dezvoltarea platformei online.
In lunile urmatoare, instrumentele de tip "desk-research" vor fi disponibile pe pagina web a
proiectului.
Raportul rezultat din aceasta cercetare ofera o imagine de ansamblu la nivel European si va
servi: a) ca baza pentru realizarea si dezvoltarea celorlalte rezultate intelectuale ale proiectului
si b) ca punct de pornire pentru cercetari viitoare in domeniu.

ACTIVITATI DE COMUNICARE
Partenerul AEI TEXTILS a prezentat
proiectul TEXSTRA la congresul de
afaceri CITEXT 2018 in Troyes,
Franta. Cu aceasta ocazie au fost
distribuite
pliante
la
diferiti
participanti.
Pentru proiectul TEXSTRA au fost
realizate profile online pe mai multe
platforme, cum ar fi: 2BfunTex, ECCP,
etc.

Mai multe despre:
www.texstra.eu

info@texstra.eu
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