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ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020 г,
ПРИОРИТЕТНА ОС 1
ПРОЦЕДУРА № BG05M20P001-1.002
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА„ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ“
Наименование Наименование на
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Процент на съМясто на
на
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на проекта
проекта
допустими
финансиране от
изпълнение
бенефициента (Operation name)
(Operation
(Operation end
разходи в лв.
ЕС (Union co(Location of
(Beneficiary
start date)
date)
(Total eligible
financing rate)
operation)
name)
expenditures in
BGN)
01.06.2023
85% София, Варна,
В рамките на проекта ще бъде изграден Център за компетентност (ЦК), който ще обедини 01.06.2018
13 500 000
ИНСТИТУТ BG05M20P0011.002
материалните, техническите и човешките ресурси на 8 организации (3 института на
Габрово
ПО
РОБОТИКА „ИЗГРАЖДАНЕ И Българската академия на науките и 4 университета, както и една неправителствена
РАЗВИТИЕ НА
организация). Подобен ЦК, обединяващ посочената в заглавието му тематика, отсъства
(водеща
както в ЕС, така и в България. Това е ясно изразена ниша, която чрез капацитета на
организация) ЦЕНТРОВЕ ЗА
КОМПЕТЕНТНОСТ“ партньорите ще стане водещо направление с мултидисциплинарна важност. Експертизата
на учените и специалистите, които участват в настоящия ЦК ще позволи създаването на
иновативно пространство в обектната област на ЦК с нови идеи, патенти за изобретения и
прототипи на оригинални изделия и системи.
Центърът за компетентност, обединяващ авангардната тематика квантова комуникация,
сензорика и управлението на риска чрез интелигентни системи, е с мултидисциплинарна
важност. Той ще бъде генератор на нови идеи, които ще бъдат защитени с патенти и
впоследствие трансферирани в бизнеса като конкретни инженерно-технически решения с
ясен пазарен ефект. Лидерската роля на сформирания научен екип по проекта е
категорично доказана като потенциал и възможности.
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