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BIHAR MEGYEI TANÁCS

MEGHÍVÓ

Mély tisztelettel meghívjuk, hogy vegyen részt a 2011. Április 14-én,

Csütörtökön, 12:00 órai kezdettel megrendezésre kerülő, Magyarország-

Románia Határon Átnyúló Együttműködési Programból finanszírozott,

HURO/0802/155 „Romanian-Hungarian R&D Platform for inteligent building

research projects support” projektnyitó találkozón.

A projekt fő célja a román-magyar kutatási platform infrastruktúrájának

megteremtése, ami 2 egymást kiegészítő laboratóriumból áll, egy Nagyváradon (RO) és

egy Debrecenben (HU). A létrehozott infrastruktúra uj kutatási alapokat és azok

alkalmazásait fogja biztosítani, melyek lehetővé teszik a fejlett technológiák bevezetését a

lakó- és ipari építkezések területén, ezáltal európai szintű eredményeket nyújtva. Az R & D

platform, az intelligens épületek területén új projekteket fog generálni, amelyek

hozzájárulnak majd a meglévő épületek energiahatékonyságának javulásához,

ugyanakkor jelentősen hozzájárulást biztosítanak majd az új épületek számára is.

A platform jelentős befolyással lesz majd a nagyváradi valamint debreceni

mérnökök és kutatók új generációjára és a határmenti övezet tudományos közösségének

fejlődésére.

Örülnénk ha jelenlétével megtisztelne minket. Részvételét kérjük jelezze, a következő

e-mail címen: liana.ardelean@cjbihor.ro vagy a 0259-411.737. telefonszámon.

Helyszín: Nagyvárad Egyetem utca 1 sz., Nagyváradi Egyetemi Campus, A Épület,

Szenátusi iroda.

Csatolva találja az esemény programtervét.

Tisztelettel,

Elnök,
Radu Ţîrle

Nagyvárad, 08.04.2011

A meghívó nem feltétlenül tükrözi az Európai Únió hivatalos álláspontját.
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„Romanian-Hungarian R&D Platform for inteligent building
research projects support”,

Akronim: IntelBuild
Kód HURO/0802/155

14.04.2011 Nagyvárad

PROGRAM

Partnerek: Nagyváradi Egyetem – Vezető Partner- LP

Debreceni Egyetem – Projekt Partener - PP1

Bihor Megyei Tanács – Projekt Partener - PP2

Helyszín: Nagyvárad Egyetem utca 1 sz., Nagyváradi Egyetemi Campus, A

Épület, Szenátusi iroda.

Kommunikáció nyelv: román, magyar fordításal

Program

Csütörtök– 2011. Április 14-én

11,45 – 12,00 Regisztráció

12,00-12,20 Konferencia megnyitó, Köszöntő

Dr. Radu Ţîrle – elnök - Bihor Megyei Tanács -PP2

Prof.uni.dr.ing. Cornel Antal – rektor  Nagyváradi Egyetem-LP

Prof. Dr.Bungău Constantin – dékán – Műszaki és

Technológiai Kar – LP projekt manager

Prof. Dr. Husi Géza – dékán helyetes – Műszaki Kar

Debreceni Egyetem – PP1 projekt manager

12,20-12,50 IntelBuild projekt bemutató

Prof. Dr.Bungău Constantin – LP projekt manager

ing. Ardelean Liana – PP2 manager aszisztens

Prof. Dr. Husi Géza – PP1 projekt manager

conf  dr. Vesselenyi Tiberiu - LP projekt aszisztens

12,50 – 13,00 Kérdések és válaszok
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13,00-13,40 Ebédszünet

13,40-15,00 Szakmai beszélgetés – a projekt csapat tagjainak
A konferencia anyaga nem feltétlenül tükrözi az Európai Únió hivatalos álláspontját.
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