
 
 

 

                               ПОКАНА 
                                             за участие в пресконференция 

 

КАК МОЩНИТЕ КОМПЮТРИ ДОПРИНАСЯТ ЗА ИНОВАЦИИ  

В ДУНАВСКИЯ РЕГИОН 
 

Пресконференцията ще се състои на 12.06.2019 г. от 17:30 часа 

в Конферентна зала на булевард “Дондуков“ №11, етаж 9 

Уважаеми госпожи и господа, 

Проектът High-Performance Computing for Effective Innovation in the Danube Region 

(InnoHPC) по програма “Intereg Danube” на Европейския съюз е пред приключване.  

В консорциума за изпълнение на проекта са включени партньори от 12 държави от 

Дунавския регион плюс Великобритания и Ирландия. Партньор от страна на България е 

Изследователски център „Регионално и глобално развитие“ (РЕГЛО).  

Проектът е породен от необходимостта да се въвеждат високи технологии в малките и 

средни предприятия от автомобилната и електронната промишленост и да се подпомага 

тяхното сътрудничество в региона.  

При изпълнението на Проекта бяха организирани 13 пилотажни срещи на компютърни 

центрове, които предлагат услуги с мощни компютри, с клиенти на такива услуги от 

малки и средни предприятия.  

Главният резултат от работата по Проекта е изграждане на транснационална 

InnoHPC Лаборатория с онлайн достъп за центрове с мощни компютри и за малки и 

средни предприятия. Лабораторията ще осигури възможности за регионално 

сътрудничество в развитието и практическото прилагане на идеи за технологични и 

организационни иновации в автомобилната и електронната промишленост. 

Лабораторията разполага с необходимите информационни и организационни средства 

за технологичен трансфер и за обучение за работата с тях. Тези средства са разработени 

и тествани в рамките на Проекта.  

Платформата може да се използва и от експерти, мениджъри и политици, които 

разработват и прилагат стратегии за управление на дигиталната трансформация и за 

нейната реализации в Дунавския регион.  

Повече информация за Проекта можете да получите от неговата страница в Интернет 

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/innohpc. 

Моля да потвърдите Вашето участие на посочения по-долу е-мейл до 10.06.2019 г. 

 

С уважение, 

Проф. д.с.н. Янцислав Янакиев 

Председател на УС на Изследователски център 

„Регионално и глобално развитие“ (РЕГЛО) 

www.reglo-bg.eu  

E-mail: office@reglo-bg.eu  
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