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Европейска мрежа на изследователските и иновационни центрове и хъбове 

–ENRICH-  

Информационен ден и обучение 

БТПП, София, ул. Искър 9, ет. 1, зала А 

 

 

Програма: 

 
 

ENRICH в Бразилия - информационен ден 

 
 

08:30 – 09:00 Регистрация 

 

09:00 – 09:10 Приветствия и представяне 

Ганчо Колаксъзов,  ИТТИ 

Бела Кардон, Регионален център за информация и научно развитие 

09:10 – 09:25 Основна презентация на центровете ENRICH: цел, услуги, клиенти, членство 

Бела Кардон- Регионален център за информация и научно развитие 

09:25 – 09:35 Проектът ENRICH в Бразилия, подкрепен от програма Х2020 

Zita Buday, Регионален център за информация и научно развитие 

09:35 – 09:45 Информационна сесия относно Бразилския изследователски и иновационен  

пазар 

Béla Kardon, Регионален център за информация и научно развитие 

09:45 – 10:00 Подкрепящи услуги на мрежата 

Zita Buday, Regional Centre for Information and Scientific Development 

10: 00- 10: 30   Защита на интелектуалната собственост в Бразилия 

                         Робърт Висенте, Отдел подкрепа на МСП- защита на ИС в Латинска Америка 

10:30 – 10:45 Кръгла маса- сесия за въпроси и отговори 

 

10:45 – 11:15 Кафе пауза и свободни срещи 
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ENRICH в САЩ - обучение: Как да интернационализираме в САЩ? 

 

 

11:15 – 11:30 Въведение в обучението; Проектът ENRICH в САЩ 

Бела Кардон, Регионален център за информация и научно развитие 

11:30 – 12:15 Информационна среща с фокус бизнес, изследвания и иновации в САЩ 

 Бърз преглед на американския пазар 

 Сътрудничество в сферата на научните изследвания със САЩ и възможности за 

финансиране 

 Партньорства със САЩ в сферата на научните изследвания и възможности за 

финансиране 

 Как да създадем работещи партньорства в САЩ? 

12:15 – 12:45 Услуги в подкрепа на предприемачите 

Ildikó Dorogi, Регионален център за информация и научно развитие 

12:45 – 13:15 Проектът- възможност за финансова подкрепа 

Béla Kardon, Регионален център за информация и научно развитие 

13:15 – 14.15  Работен обяд 

 

14: 15               Край на събитието 
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