
 

 

 

 

 
         

 

 

"EWCs role in the context of 4th industrial revolution”  

 ЕРС и ролята им в контекста на 4-тата  индустриална революция 

  Project : VS/2020/0048 

      Заключителна Конференция    

14-15    Януари   2021 

Х-л “Форум”,  София , ул. „ Цар Борис |||“ , 41 

13.01.2021    Пристигане и настаняване на участниците/ 

                                              Arrival and accommodation of participants 

                       19.00 ч.  Вечеря в ресторанта на хотела / Dinner at the hotel restaurant 

 

14.01.2021  

10.00 – 10.35  Откриване на форума и  поздравления към участниците. / Opening of the 

forum and greetings to the participants.  

10.35-11.30   Техническа среща на Координаторите и Експертите по проекта/ Technical 

meeting of the Project Coordinators and Experts 

11.30 - 11.45   Кафе пауза/ Coffee break 

11.45 - 12.00 

 

Представяне на напредъка на проекта / Presentation of the project progress 

Общата цел на конференцията е да направи преглед на всички извършени 

проектни дейности и постигнатите резултати и да предложи набор от мерки 

за ранна намеса в случай на транснационално преструктуриране /The 

general objective of the conference is  to make an overview of all project 

activities carried out and of the results achieved and to propose a set of early 



 

 

 

 

 
         

 

 

intervention measures in case of transnational restructuring. 

12.00-13.00 Преструктурирането като ежедневна реалност в европейската икономика. 

/Restructuring as  a daily reality in the European economy. 

13.00- 14.00 Обяд/ Lunch 

14.00-15.10   EPC предназначен да осигури мост между процесите на информация и 

консултации на европейско ниво и тези, които се провеждат на местно или 

национално ниво./An EWC -designed to provide a bridge between European-

level information and consultation processes and those which take place at the 

local or national level. 

15.10-15.30  Кафе  пауза / Coffee break 

15.30-17.30  Заключителни дискусии за деня  / Concluding discussions  for  meeting Day 

1  

18.30 Вечеря в ресторанта на хотела/ Dinner at the hotel restaurant 

                          15.01.2021  

10.00 – 10.35  Дигитализацията на металната индустрия - насочена в устойчива и 

справедлива посока /The digitalization of the metal industry - steered in a 

sustainable and fair direction 

10.35-11.30 Национални характеристики – сегашната ситуация във  всяка от странит 

партньори по проекта/ National characteristics - the current situation in each 

of the project partner countries. 

11.30 - 11.45   Кафе пауза/ Coffee break 

11.45 - 12.30 Заключителни дискусии за деня  / Concluding discussions  for  meeting Day 2 

12.30-13.30   Обяд / Lunch 

 




