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Наш No 22003/18.03.2022 

 

ОТНОСНО: Покана за участие в Регионална конференция „Иновации за 

подобряване на интелигентните грижи в Дунавския регион, подобряване на 

компетентностите и предприемачеството” и информационно събитие, 

организирани по проект D-CARE, изпълняван по програма INTERREG Danube 

Transnational на ЕК  

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

Сдружение с нестопанска цел „Регионална агенция за предприемачество и 

иновации – Варна” (РАПИВ), съвместно с Националния алианс за социална 

отговорност (НАСО) и Община Аксаково е партньор в проект D-CARE „Разработване, 

пилотиране и валидиране на модели на интелигентни грижи в Дунавския регион за 

подпомагане на социалните иновации, подобряване на компетентностите и 

предприемачеството”, който е финансиран по програма INTERREG Danube 

Transnational. Деветнадесет са партньорите по проекта от: България, Румъния, 

Словения, Чехия, Унгария, Австрия, Германия, Босна и Херцеговина и Молдова. 

Проектът се фокусира върху изграждането на транснационална мрежа за 

сътрудничество в Дунавския регион за подпомагане на социалните иновации, 

подобряване на компетентностите и предприемачеството в областта на 

интелигентните грижи като по този начин допринася за преодоляване на 

предизвикателствата и нуждите по отношение на интегрираните грижи и 

социалното включване на възрастните хора на възраст между 55 и 80 години. 

РАПИВ ще бъде домакин на Регионална конференция „Иновации за подобряване 

на интелигентните грижи в Дунавския регион, подобряване на компетентностите и 

предприемачеството” и информационно събитие, които ще се проведат на 06 април 

2022 г. (сряда), от 13.00 ч. до 17.00 ч. в гр. Варна, Rosslyn Dimiyat Hotel, зала 

Панорама 13 и онлайн чрез платформа Google meet. 

В тази връзка отправям покана към Вас като представител на Групата на 

заинтересованите страни да участвате в срещата по проект D-CARE.  

Предвид ограничен капацитет на залата, моля да заявите предпочитан начин за 

участие в събитията – присъствено или онлайн, като изпратите попълнена 

Регистрационна форма по образец или се регистрирате на следния линк:   

Регистрационна форма.  

      

 С уважение,  

 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

                                                     /доц. Ралица Жекова/ 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMxLPmaSiTi98j2ivuh3yO3FC_PG2UGR0MZiRYBVTx2LdiOg/viewform?usp=sf_link


 

 

 

ПРОГРАМА 

 

 
13:00 – 13:10  Откриване  

 

13:10 – 13:30  Проект D-CARE – възможности за създаване на модели за интелигентна 

грижа и здраве за страните в Дунавския регион,  

Ралица Жекова, РАПИВ 

 

13:30 – 13:50   ILE - Иновативна среда за обучение, повишаване на капацитета и 

дигиталните умения на заинтересованите страни и възрастни хора  

Мария Златева, РАПИВ 

 

13:50 - 14:10 Smart Care Lab – стимулиране на иновациите в сектора на 

здравеопазването и социалната грижа 

 Димитър Моллов, НАСО 

 

14:10 – 14:30 Въпроси и отговори 

 

14:30 – 14:50 Кафе пауза 

 

14:50 – 15:30 Иновационно състезание 2022 – обявяване на резултати 

 Ирина Кирчева, РАПИВ 

 

15:30 – 16:00 Презентации на част от финалистите на Иновационно състезание 2022: 

- Сименсо ООД – Mental cloud 

- Скитекто 21 ЕООД – AI Care Alerts 

 

16:00 – 16:30 Въпроси и отговори 

 

       
 


