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BEST WATER USE
Публикувано от Vladimir Deliev

· 8 февруари 2019 г. ·

Проект “BEST-U” насърчава иновационните технологии с цел подобряване опазването на
околната среда и ефективното използване на водните ресурси, както и опазването на почвите.
Съфинансиран е от Програмата за сътрудничество „Интеррег V-A“ Гърция – България 20142020, насочена към трансгранично сътрудничество и съфинансирана от Европейския съюз, в
частност от Европейския Фонд за Регионално Развитие. Програмата има за цел да насърчи
трансграничното сътрудничество чрез обединяване на различните участници в
трансграничния регион с цел укрепване развитието на региона и превръщането му в център за
устойчиво развитие.
Специфичната цел на проекта е да се подобри управлението на водите, като се популяризират
кампании за „зелено поведение“ в следните области: управление на водите, изпълнение на
пилотни дейности, включващи съществуващи иновационни методи/технологии и формиране
на цялостна образователна политика в местното самоуправление.
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BEST WATER USE
Публикувано от Vladimir Deliev

· 19 март 2019 г. ·

Агенция за Икономическо Развитие – Девин организира осведомителна кампания/семинар по Проект
„BEST – U“ за предприятия, бизнес и услуги. Срещата ще се проведе на 20.03.2019 г. /сряда/ в хотел
Дикас, гр. Смолян.
Специфичната цел на проекта е да се подобри управлението на водите, като се популяризират кампании
за „зелено поведение“ в следните области: управление на водите, изпълнение на пилотни дейности,
включващи съществуващи иновационни методи/технологии и формиране на цялостна образователна
политика в местното самоуправление
Целевата група на събитието са предприятия, бизнес, сектор услуги и други заинтересовани страни за
участие в дискусия и дейности по предмета на проекта.
Проектът е съфинансиран от Програмата за сътрудничество „Интеррег V-A“ Гърция – България 20142020, насочена към трансгранично сътрудничество и съфинансирана от Европейския съюз, в частност
от Европейския Фонд за Регионално Развитие..
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BEST WATER USE
Публикувано от Vladimir Deliev

· 19 март 2019 г. ·

Агенция за Икономическо Развитие – Девин организира и проведе осведомителна кампания/
семинар по Проект “BEST-U” за ученици и учители от начални и основни училища. Срещата
беше проведе на 13.03.2019 г. /сряда/ в ОУ „Никола Й. Вапцаров“ с. Барутин, общ. Доспат и
премина с добро настроение и голям интерес сред учениците. На срещата бяха прожектирани
детски анимационни клипове създадени по проекта и бяха раздадени осведомителни брошури.
Специфичната цел на проекта е да се подобри управлението на водите, като се популяризират
кампании за „зелено поведение“ в следните области: управление на водите, изпълнение на
пилотни дейности, включващи съществуващи иновационни методи/технологии и формиране
на цялостна образователна политика в местното самоуправление
Проектът е съфинансиран от Програмата за сътрудничество „Интеррег V-A“ Гърция – България
2014-2020, насочена към трансгранично сътрудничество и съфинансирана от Европейския
съюз, в частност от Европейския Фонд за Регионално Развитие..
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BEST WATER USE
Публикувано от Vladimir Deliev
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Агенция за Икономическо Развитие Високи Западни Родопи – Девин организира и проведе
осведомителна кампания/семинар по Проект “BEST-U” за ученици и учители от начални и
основни училища. Срещата беше проведе на 13.03.2019 г. /сряда/ в ОУ „Никола Й. Вапцаров“ и
премина с добро настроение и голям интерес сред участницитe. На срещата бяха
прожектирани детски анимационни клипове създадени по проекта и бяха
раздадени осведомителни брошури.
Специфичната цел на проекта е да се подобри управлението на водите, като се популяризират
кампании за „зелено поведение“ в следните области: управление на водите, изпълнение на
пилотни дейности, включващи съществуващи иновационни методи/технологии и формиране
на цялостна образователна политика в местното самоуправление
Проектът е съфинансиран от Програмата за сътрудничество „Интеррег V-A“ Гърция – България
2014-2020, насочена към трансгранично сътрудничество и съфинансирана от Европейския
съюз, в частност от Европейския Фонд за Регионално Развитие..
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BEST WATER USE
Публикувано от Vladimir Deliev

· 22 март 2019 г. ·

Агенция за Икономическо Развитие Високи Западни Родопи – Девин организира и проведе
осведомителна кампания/семинар по Проект “BEST-U” за предприятия, бизнес и услуги.
Срещата беше проведе на 20.03.2019 г. /сряда/ в хотел „Дикас“ гр. Смолян, общ. Смолян и
премина с добро настроение и голям интерес сред участниците. На срещата бяха представени
презентация на тема „Отношение към водните ресурси и тяхното опазване и ефикасно
използване и управление“- представяне на резултатите от проведено проучване в рамките на
проект BestU и презентация „Проучване на добрите практики за използване и управление на
водните ресурси“ предоставено от партньора ЕКО НЕВРОКОП също така бяха раздадени
осведомителни брошури.
Специфичната цел на проекта е да се подобри управлението на водите, като се популяризират
кампании за „зелено поведение“ в следните области: управление на водите, изпълнение на
пилотни дейности, включващи съществуващи иновационни методи/технологии и формиране
на цялостна образователна политика в местното самоуправление
Проектът е съфинансиран от Програмата за сътрудничество „Интеррег V-A“ Гърция – България
2014-2020, насочена към трансгранично сътрудничество и съфинансирана от Европейския
съюз, в частност от Европейския Фонд за Регионално Развитие..
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BEST WATER USE
Публикувано от Vladimir Deliev

· 26 март 2019 г. ·

Агенция за Икономическо Развитие Високи Западни Родопи - Девин организира
осведомителна кампания/семинар по Проект “BEST-U” за ученици и учители в детски градини.
Срещата ще се проведе на 28.03.2019 г. /четвъртък/ в ОДЗ „Изворче“ гр. Девин, общ. Девин.
Специфичната цел на проекта е да се подобри управлението на водите, като се популяризират
кампании за „зелено поведение“ в следните области: управление на водите, изпълнение на
пилотни дейности, включващи съществуващи иновационни методи/технологии и формиране
на цялостна образователна политика в местното самоуправление
Целевата група на събитието са ученици и учители в детски градини, както и други
заинтересованите страни за участие в дискусия и дейности по предмета на проекта.
Проектът е съфинансиран от Програмата за сътрудничество „Интеррег V-A“ Гърция – България
2014-2020, насочена към трансгранично сътрудничество и съфинансирана от Европейския
съюз, в частност от Европейския Фонд за Регионално Развитие..
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BEST WATER USE
Публикувано от Vladimir Deliev

· 5 април 2019 г. ·
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BEST WATER USE
Публикувано от Vladimir Deliev

· 30 май 2019 г. ·

Агенция за Икономическо Развитие Високи Западни Родопи – Девин организира и проведе
осведомителна кампания/семинар по Проект “BEST-U” за ученици и учители от средни
училища. Срещата беше проведе на 24.04.2019 г. /сряда/ в СУ „Христо Ботев“ гр. Девин и
премина с добро настроение и голям интерес сред участницитe. На срещата бяха представени
презентации на тема „Представяне на проект BestU“, „Отношение към водните ресурси и
тяхното опазване и ефикасно използване и управление“представяне на резултатите от проведено проучване в
рамките на проект BestU и Презентация „Проучване на добрите практики за използване и
управление на водните ресурси“ предоставено от партньора ЕКО НЕВРОКОП. Също така бяха
раздадени осведомителни брошури и значки.
Специфичната цел на проекта е да се подобри управлението на водите, като се популяризират
кампании за „зелено поведение“ в следните области: управление на водите, изпълнение на
пилотни дейности, включващи съществуващи иновационни методи/технологии и формиране
на цялостна образователна политика в местното самоуправление
Проектът е съфинансиран от Програмата за сътрудничество „Интеррег V-A“ Гърция – България
2014-2020, насочена към трансгранично сътрудничество и съфинансирана от Европейския
съюз, в частност от Европейския Фонд за Регионално Развитие..
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BEST WATER USE
Публикувано от Боряна Кечева

· 18 юни 2020 г. ·
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BEST WATER USE
Публикувано от Боряна Кечева

· 26 юни 2020 г. ·

Церемония по връчване на сертификати " Най- добро използване на водните ресурси" по
проект Best U
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BEST WATER USE
Публикувано от Боряна Кечева

· 30 юни 2020 г. ·

ДА ПРОДЪЛЖИМ ПЪТЯ
на Проект “BEST-U”, който насърчава иновационните технологии с цел подобряване
опазването на околната среда и ефективното използване на водните ресурси, както и
опазването на почвите. Съфинансиран е от Програмата за сътрудничество „Интеррег V-A“
Гърция – България 2014-2020, насочена към трансгранично сътрудничество и съфинансирана
от Европейския съюз, в частност от Европейския Фонд за Регионално Развитие. Програмата има
за цел да насърчи трансграничното сътрудничество чрез обединяване на различните
участници в трансграничния регион с цел укрепване развитието на региона и превръщането
му в център за устойчиво развитие.
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BEST WATER USE
Публикувано от Боряна Кечева
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