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ПОКАНА

Относно: Представяне и награждаване на финалистите в „Панаир на науката и
иновациите” и конкурс "Young and Energetic Scientists" (YES) и участие в дискусия „Бизнесът в
подкрепа на младите учени. Защо?” – 07.11.2014, Бетахаус, София

За седма поредна година Клуб Млади Таланти организира „Панаир на науката и
иновациите” и конкурс "Young and Energetic Scientists" (YES).
Целта на Панаира е да популяризира идеите, откритията и изобретенията на бъдещите
изследователи на България с интерес към науката, технологиите и иновациите. Конкурсът
допуска за участие младежи между 14 и 19 години незапочнали висшето си образование към
момента на подаването на проекта. Инициативата стимулира у младите хора умения за научна
комуникация, работа в екип и способност за правилно събиране и анализ на експериментални
данни.
Приемат се проекти в областите на ИКТ, природоматематическите, инженерните и
медицинските науки и др. Приоритет имат проекти, които имат потенциал за приложение в
практиката и научната сфера. Събитието предоставя възможност на обществото и индустрията
да се запознае с младите учени в България, насърчавайки тяхното професионално развитие и
мотивация.
Конкурсът "Young and Energetic Scientists" (YES) цели да открие, мотивира и представи
идеите на млади и амбициозни учени - студенти в подготовка на дипломна работа и/или
участващи в научноизследователски екип, докторанти или пост-докторанти, на възраст между
18 и 35 години.
Целта на конкурса е да осъществи връзката между наука, образование и бизнес, между
амбицията и успеха. Конкурсът е насочен към иновативно мислещи млади учени, които искат
да научат как да презентират своите идеи и/или научни постижения с цел тяхното приложение
в индустрията и/или социалния сектор за постигане на по-високо качество на живот.
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В рамките на събитието от 18:00 часа ще се проведе и дискусия „Бизнесът в подкрепа
на младите учени. Защо?” Целта на дискусията е да се акцентира върху различни инициативи
за насърчаването на науката и иновациите в училище и промотиране на научни стажове,
мобилност и умения в бизнеса.

Събитието ще се проведе на 7 Ноември 2014 в Бетахаус, София - ул. ”Крум Попов”
№56-58.






14:00 Представяне на финалистите в „Панаир на науката и иновациите”, голяма зала
на Бетахаус, ет.2.
18:00 Дискусия „Бизнесът в подкрепа на младите учени. Защо?”, в кафето на Бетахаус,
ет.1.
19:00 Представяне на финалистите в конкурс "Young and Energetic Scientists" (YES),
голяма зала на Бетахаус, ет.2.
20:00 Награждаване на финалистите, голяма зала на Бетахаус, ет.2.
21:00 Коктейл и официално закриване на събитието

Повече информация за двата конкурса можете да намерите на официалните им
интернет страници: http://innofair.cys.bg и http://innofair.cys.bg/yes/, както и в социалните
мрежи:
https://www.facebook.com/BulgariaAtIntelISEF/info
и
https://bgbg.facebook.com/pages/Young-and-Energetic-Scientists-YES/184553904931215.

Можете да се свържете с нас и по e-mail: innofair@cys.bg или мобилен телефон: +359
898 262 801.
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