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та дейност и и
обучението на
специалисти, които да
повишат
конкурентоспособностт
а на съществуващите
предприятия и да
стимулират
предприемачеството в
региона и страната.
През следващите 10
години центърът ще
функционира на базата
на високотехнологична
и специализирана
проиновативна
инфраструктура,
включваща оборудване
и специализиран
софтуер, които дават
възможност за
осъществяване на
научноизследователска и
развойна дейност,
трансфер на нови
знания и технологии,
обучение на студенти,
специализанти,
докторанти и други
клинични специалисти
в целевите области:
Обща Хирургия,
Гинекология, Урология,
УНГ, Ортопедия,

Патология, Медицинска
генетика и др.
Центърът трябва да
продължи мисията на
партньорите чрез
предлагане на
иновативно, атрактивно
и съвременно
обучение, но също така
да разшири
възможностите,
качеството и формата
на предлаганото
обучение и научноизследователска
дейност. Услугите,
подпомагащи достъпа
до ново знание, се
основават на
използване на
натрупания опит на
специалисти, работещи
към основните
партьори по проекта
Медицински
Университет – гр.
Плевен, Медицински
университет – гр.
Варна и Институт по
системно инженерство
и роботика към БАН. За
изпълнение на част от
дейностите на проекта
ще се ползва
безвъзмездно

човешкия ресурс и и
инфраструктурата на
асоциираните
партньори. Центърът
ще влезе в
сътрудничество с
водещи европейски и
световни технологични
партньори, чрез което
ще се повишава
ефективността от
неговата работа, а
оттам и финансовата
устойчивост след
приключване на
проекта. Ще допринася
за увеличаване на броя
на разработените и
успешно реализирани в
научната сфера
иновативни продукти,
процеси и услуги от
страна на центъра.

