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ПРИОРИТЕТНА ОС 1 : ,,РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА, БАЗИРАНА НА ЗНАНИЕТО И 
ИНОВАЦИОННИТЕ ДЕЙНОСТИ” 

БЕНЕФИЦИЕНТ : НАУЧНО ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО МАШИНОСТРОЕНЕ 

ПРОЕКТ : ,,СЪЗДАВАНЕ НА ОФИС ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР НА 

ОТВОРЕНИ ИНОВАЦИИ ЗА ЕКОЛОГИЧНИ, ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ И 

ИНФОРМАЦИОННИ  ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНЕ”

Научно технически съюз по машиностроене

Информационен бюлетин

ИНОВАЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

от България  от Европа от света

Офис за технологичен трансфер

*Селскостопанско машиностроене
*Отоплителение, вентилация, климатизация
*Гореща обработка на металите

*Машини за хранителната индустрия
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