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ПУБЛИКАЦИЯ на интелектуалните продукти
ПОКАНА за мултиплициращо събитие
TEXSTRA проектни новини
Комуникационни дейности

Публикуване на: Анализ на потребностите и доклад за състоянието на
сектора”
Екипът
по
проекта
TEXSTRA
има
удоволствието да обяви публикуването на
“Анализ на потребностите и доклад за

състоянието на сектора: трансфер на
научни изследвания и иновации в
сектора на текстила и облеклото
Докладът съдържа резултатите получени от
теренното проучване във всяка една от
партньорските страни, което обследва 3
групи от целевия сектор: мениджъри,
експерти и студенти. За целта бяха
разработени три отделни въпросника.

ПОКАНА ЗА МУЛТИПЛИЦИРАЩОТО СЪБИТИЕ В ЛИТВА
Предстоящо събитие:
По проект TEXSTRA ще се организира
мултиплициращо събитие в Каунас, Литва през
месец октомври 2018 г.
Основните цели на това събитие са да бъдат
представени резултатите по разработването на
интелектуален продукт 1 и 2 и да се утвърди
структурата на учебните материали заедно със
студентите.
Организатор на събитието е КТУ
За повече информация, моля свържете се с нас на:
info@texstra.eu

Новини:
Среща в Terrassa
По проекта TEXSTRA, на 11
Май 2018 г., се проведе успешно
втората среща на партньорите в
град
Тераса,
Испания
в
Технологичен център Леитат.
Проследи се напредъка по
проекта от началото му през
месец септември. Всеки партньор
представи
напредъка
по
разработването на анализа на
потребностите. Те са базирани на
отговорите
на
проведено
проучване във всяка една страна
в сектора на текстила и
облеклото.

Текущи активности:
TEXSTRA партньорите структурират дизайна на обучение за изграждане на капацитет,
което да позволи споделяне на научни изследвания и иновации и създаването на
онлайн платформа. През следващите месеци изследването ще бъде публикувано на
уебсайта на проекта.
Финалният доклад на това изследване, предлагащ европейски преглед, ще служи като а)
разработване и внедряване на другите проектни резултати, и б) като изходна точка в понататъшни изследвания в тази област.

Комуникационни дейности:
Проектът
TEXSTRA
беше
представен от AEI TEXTILS на
бизнес конгреса CITEXT 2018 през
май в град Троа, Франция. Бяха
раздадени брошури.
Профили на проекта TEXSTRA
бяха
създадени
на
няколко
платформи като 2BfunTex, ECCP, etc.

:

Научи повече за
www.texstra.eu

Проектът TEXSTRA е съ-финансиран от ЕК чрез програма Еразъм +
Номер на договора- 2017-1-RO01-KA203-037289
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