
24.10.2016 г., 09:30 – 17:30 ч.: Асоциация за иновативно развитие организира кръгла маса на тема 

„Проектозаконът за иновациите в България“. Иновациите са сложно обществено явление, за което 

България трябва да намери ефективно решение. Когато го намери, ще бъде в състояние да изгради 

своя „Силициева долина“. Когато постигне тази цел, България ще може да бъде независима, 

развита и благоденстваща нация. 

Събитието е отворено за граждани. 

25.10.2016 г., 10:00 – 12:00 ч.: Церемония по награждаване на отличените дървета на България в 

четирите категории на конкурса „Дърво с корен 2016” на фондация „ЕкоОбщност”: „Дърво с корен” 

– за любимо дърво, “Млад природолюбител” – за номинация от деца от 6- до 14-годишна възраст; 

“Вековните дървета говорят” – за вековни дървета от цялата страна; „Изборът на експертите“ – за 

дървета, оценени като интересни и ценни от експертите в областта – ботаници, дендролози, 

лесовъди, арбористи, горски служители и др. Дървото-победител ще представи България в 

международния конкурс „Европейско дърво на годината 2017” и ще получи диагностика с 

препоръки за подходящи грижи от Асоциацията на арбористите в България. 

Събитието е отворено за граждани. 

25.10.2016 г. и 27.10.2016 г., 14:30 – 16:30 ч.: Обучителният курс „Европейски младежки диалог в 

социалните медии“ (с лектор д-р Десислава Манова-Георгиева) се реализира в рамките на 20 

октомври 2016 г. - 19 януари 2017 г. и има за цел да повиши познанието за ЕС, да представи 

възможностите за онлайн комуникация между европейските институции и гражданите на Съюза, 

както и да даде възможност за практическа реализация на младежкия междукултурен диалог в 

европейски мащаб чрез дигитални техники в социалните медии в интернет. В рамките на 

обучителния курс ще бъдат реализирани и срещи с представители на Европейския парламент, 

Европейската комисия и други европейски институции. 

Тема 2: Стратегия на ЕС за младежта – същност, цели, задачи. Политики и програми  на ЕС за 

младежта. Ролята на младежта за осъществяване на междукултурния диалог в рамките на 

общността. 

Събитието не е отворено за граждани. 
 


