
Stara Zagora Digital Table 

Големият взрив  
@ Европейски цифров иновационен хъб ЗАГОРЕ - синергия за зелена цифрова трансформация 

@ Проект SynGReDiT                      Регионална библиотека Стара Загора - 30.01.2023 

@ Програма DIGITAL - HORIZON EUROPE       Модератор: д-р РУМЯНА ГРОЗЕВА - ръководител на проекта    

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кога? Какво? 

09:30 - 10:00 Регистрация и кафе 

10:00 - 10:30 Откриващ панел  

Какво е това ЕЦИХ? - представяне на 
кончепчията и мрежата от ЕЦИХ в България и ЕС 

ЕЦИХ Загоре 

ЕЦИХ Строителство 

ЕЦИХ АгроХъбБГ 

ЕЦИХ Тракия 

10:30 - 11:00 Панел 1: Дигитализация, дигитализация, 
дигитализация 

Топ тенденчии сред потребителите и 
появяващите се технологии и как те (ще) 
променят бизнес средата  

Давид Холдинг АД 

Телелинк Бизнес Сървисис 

11:00 - 11:15 Време за (кафе) презареждане с Enterprise 
Europe Network 

 

Кога? Какво? 

11:15 - 12:00 Панел 2: Стартиращите предприятия  
(start ups) и дигитализацията  
BESCO - законодателна рамка в развитие 

SpinOff компаниите - стартъп екосистема, 
движена от студенти www.green-up.earth 
- един пример за насърцаване 

12:00 - 12:45 Възможности за финансиране: бизнес-
ангели и фондове за рисков капитал - да 
науцим малко повеце 

12:45 - 13:45 Мрежови обяд с Enterprise Europe Network 

13:45 -14:30 Паралелни сесии 

1. Pitching Master Class (това ловене на 
пицове ли е) - теория (Амфитеатрална 
зала) 

2. Докъде сме стигнали и как да 
продължим? - цаст 1 - оченка на 
дигиталната зрялост + как ЕЦИХ да бъде 
полезен за придвижване напред - сесия 
за МСП и местни власти. Отворена за 
максимално 5 консултирани при 
предварителна регистрачия (тиийн 
зона) 

 

Кога? Какво? 

14:30 - 15:15 Паралелни сесии 

1. Pitching Master Class - практика 
(Амфитеатрална зала)  

2. Докъде сме стигнали и как да 
продължим? - цаст 2 - оченка на 
дигиталната зрялост + как ЕЦИХ да бъде 
полезен за придвижване напред - сесия 
за МСП и местни власти. Отворена за 
максимално 5 консултирани при 
предварителна регистрачия (тиийн зона) 

15:15 - 15:30 (Кафе) Презареждане 2 

15:30 - 16:15 Investment Readiness  

Консултиране за МСП; отворено за 
максимално 3 МСП след предварителна 
регистрачия и предоставяне на 
информачия по образеч (тиийн зона) 

  

 

Съфинансиран от 
Европейския съюз Регистрирай се тук 

 

https://www.edih-construction.bg/en/services
https://agrohub.bg/
http://www.green-up.earth/
https://www.ierc.bia-bg.com/event-details/stara-zagora-digital-table-golemiyat-vzriv

