BLUES
BLUe growth connects European Seas

Основна информация:
Договор номер :2017-1-EL01-KA202036307


Продължителност на проекта: 24
месеца



Участващи страни: Гърция, Кипър,
Испания, България, Латвия



Текуща фаза на изпълнение:

Курс на обучени Морска безопасност
и сигурност, и екологичен морски
транспорт (ИП 1)
Курс на обучение Крайбрежен и
круизен туризъм (ИП 2)
Курс на обучение Мониторинг на
рибарство и аквакултури (ИП 3)
Уеб портал Всичко на едно гише (ИП
4)


Предстоящи партньорски срещи:
трета среща на партньорите ще
се проведе в Латвия през февруари 2019 г.

Дейност „Обучение на обучители“ (C1)
2-6 юли 2018 г., Барселона
Целта на този краткосрочен
интензивен курс е да обучи и
подготви персонала на
партньорите (Обучение на
обучителите), за да могат да
представят пред целевата
група по време на пилотното
тестване (ИП 1,2, 3) и информационните събития подробности по отношение на разработените по проекта
материали и използването на
уеб платформата BLUES One
Stop Shop Portal (ИП4), да
разяснят техническите функционалности, да представят
начини за ползване на
материалите,
с
цел
генериране на повече трафик
към платформата.

Този бюлетин се издава
при приключване на първата година на проекта.
През първата година партньорите по проекта BLUES
завършиха двата интелектуални продукта (ИП1 и
ИП4). Консорциумът започна разработването на
интелектуални продукти 2
и 3, които са:
Обучителен курс по крайбрежен и круизен туризъм и
Обучителен курс по мониторинг на рибарство и аквакултури.

Обучителният
курс
по
морска безопасност и
сигурност, и екологичен
морски транспорт бе завършен и партньорите
организираха
пилотен
обучителен семинар на 18
септември в помещенията
на ЛАТВИЙСКАТА МОРСКА
АКАДЕМИЯ в Рига. Над 30
обучаващи се участваха в
пилотния семинар. Целта
на пилотния семинар на
BLUES
беше
да
се
представят пред потенциалните ползватели курса
на обучение по морска
безопасност и сигурност, и

екологичен морски транспорт и уеб портала BLUES
(http://portal.bluesgrowth.eu/

предоставяйки им възможност да
подобрят и задъпбочат
знанията и уменията си в
областта на секторите от
синята икономика.
account/login/),

Срещи на партньорите в Гърция и Кипър
Началната среща беше
организирана на 13-14
декември 2017 г. в Пирея,
Гърция, в сградата на
Община Пирея с участието
на представители на
всички партньори, за да се
обсъдят
проектните
дейности и периода
на
изпълнение.

http://bluesgrowth.eu
https://www.facebook.com/
BluesGrowth/

Втората среща беше организирана на 15-16 май в
Никозия, Кипър, в хотел
Класик, с участието на
представители на всички
партньори, за да се обсъди
напредъка на дейностите
по проекта и бъдещите
стъпки. Целта на срещата
беше: а) обсъждане финализирането на ИП1 и развитието на ИП2 и ИП3; б)
обсъждане на плана за
разработване на портала „
Обслужване на едно гише“: в) подготовка за организиране на дейност С1;

г) разглеждане как тези
интелектуални продукти ще
бъдат приложени и тествани по време на семинарите и други обучителни събития, които ще се проведат в другите държави.
.
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