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 (/) / GAZDASÁG

INTERREG EUROPE PROGRAM A KULTURÁLIS ÉS KREATÍV IPAR FEJLESZTÉSÉRE
Székesfehérvár Önkormányzatának munkatársa is részt vesz azon a kedden kezdődő lettországi tanulmányúton, amely a Közép-dunántúli Regionális Innovációs
Ügynökség (KDRIÜ) részvételével megvalósuló CRE:HUB (policies for cultural CREative industries: the HUB for innovative regional development) Interreg Europe
Program keretében zajlik. 

  SZEKESFEHERVAR.HU (MAILTO:FEHERVAR@FEHERVAR.HU)    .

A Projekt célja, hogy tapasztalatcserére építve támogató eszközöket dolgozzon ki a kulturális és kreatív ipar fejlesztésére,
továbbá növelje az ágazat fejlesztéspolitikai hangsúlyát.

A projekt keretében szervezett külföldi tanulmányutakon (olasz, román, lett, spanyol, szlovén és protugál) a KDRIÜ igyekszik az érintett szakértő partnerek részvételét is
biztosítani. A Cesisben, Siguldában és Rigában szervezett program is jó alkalom a tapasztalatszerzésre, a nemzeti hagyományok, a kulturális örökségek, a kulturális és
kreatív ipari ágazatok, azok háttere és fejlesztéseik megismerésére. A találkozón megszerzett szakmai tudások egyrészt, kiváló alapot nyújthatnak a projekt lokális
szintű sikeres megvalósításához; másrészt, hozzájárulna a város aktuális kulturális fejlesztési céljaihoz.

A projektről és a tanulmányút részleteiről ITT tájékozódhat. (http://www.kdriu.hu/index.php/hu/kdriu-kezdolap/12-hirek/belso/389-cre-hub-policies-for-cultural-
creative-industries-the-hub-for-innovative-regional-development)

A projekt az Interreg Europe Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió és Magyarország társ�nanszírozásával valósul meg.
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ÁLLÁSBÖRZE FEHÉRVÁRON - DÉLUTÁN ÖTIG VÁRJÁK AZ ÉRDEKLŐDŐKET
Idén már második alkalommal rendezett állásbörzét a Fejér Megyei Hírlap, melynek egyik legfontosabb célja az volt, hogy...

 2017.10.17.

FELSŐOKTATÁSI EXPO - PIACKÉPES TUDÁST ADNAK A FEHÉRVÁRI EGYETEMEK

 2017.10.16.

ÖREGHEGYI IKERHÁZ IS KAPHATÓ EGY NAGYOBB LAKÁS ÁRÁÉRT FEHÉRVÁRON

 2017.10.16.

FELAVATTÁK AZ IPARI ELEKTRONIKAI LABORT AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA MŰSZAKI...

 2017.10.12.

 (/felsooktatasi-roadshow-a-szechenyiben-a-dualis-

FELSŐOKTATÁSI ROADSHOW – A DUÁLIS KÉPZÉSRŐL IS HALLHATTAK...
A Széchenyi István Műszaki Szakgimnázium és Szakközépiskola diákjaihoz érkezett el hétfőn a Felsőoktatási Roadshow. A...

 2017.10.09.
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