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)
 Предстоящo:
Мултипликационни събития в Гърция,
Кипър, Латвия
Семинар-пилотно тестване в България.
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Трета среща на партньорите

Морски клъстър Барселона взе
участие в панаира Inicia’t и
организира мултипликационно
събитие за популяризиране на
интелектуалните продукти, разработени в рамките на проекта
BLUES. В мултипликационното
събитие взеха участието около
петдесет студенти и техните
преподаватели, които посетиха
изложбата и конференцията, за
да разберат повече за професионални възможности, свързани с морската индустрия.
Координаторът по европейски
проекти на клъстера Еваристо
Васкес разясни на студентите
съдържанието на трите курса
на проекта „BLUES“, които са
безплатни и са достъпни онлайн след регистрация на
http://bluesgrowth.eu/.

Морски клъстър България представи проекта BLUES пред Управителния съвет на Колежа по туризъм – Варна към Икономически
университет - Варна. Доцент Генка Рафаилова представи общата
цел на проекта, която е да насърчи развитието на синята икономика в страните партньори, да засили сътрудничеството между промишлеността и образованието, да
запълни разликата в уменията в
този сектор и да повиши осведомеността за сините кариери посредством инструменти като създаването на специално предназначен портал Всичко на едно гише,
който да включва и електронните
курсове за обучение, разработени по проекта.

Третата транснационална среща беше организирана на 5 февруари в
Рига, Латвия, в сградата
на Латвийската морска
академия, с участието
на всички представители
на партньорите, за да
обсъдят курса на обучение по крайбрежен и
круизен туризъм и курса
на обучение по Мониторинг на рибарство и
аквакултури. Също така по време на срещата
партньорите обмениха идеи и възгледи за това
как порталът за електронно обучение ще бъде
по-полезен за нашата целева група за да придобие информация за нови умения и компетенции в нововъзникващите тенденции в синята

икономика.
Проектът BLUES (№: 2017-1-EL01-KA202-036307) е финансиран с подкрепата на Европейската
комисия. Тази публикация отразява единствено възгледите на автора и Комисията не носи
отговорност за използването на съдържащата се в нея информация

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

