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ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020 г,
ПРИОРИТЕТНА ОС 1 "Научни изследвания и технологично развитие"
ПРОЦЕДУРА № BG05M2OP001-1.002
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА "Изграждане и развитие на центрове за компетентност"
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С проектното предложение ще бъде създаден Център за Компетентност ХИТМОБИЛ – „Технологии и
системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“.
ЦК ХИТМОБИЛ ще се състои от два технологични модула, един модул за разпространение и трансфер
на знания и висококвалифициран Управленски и Научен екип.
Изграждането, функционирането и устойчивото развитие на Център за Компетентност ХИТМОБИЛ ще
се гарантира от наличния научен и експертен потенциал на всички партньори, както и от
съществуващата апаратурна база.
ЦК ХИТМОБИЛ ще се фокусира върху интеграция на планираните научни изследвания с развитието на
новите и нововъзникващите технологии, и ще създаде възможност за внедряване на резултатите от
научните изследвания и за развитие на иновационни дейности (защита на интелектуалната
BG05M2OP001- собственост, създаване на новостартиращи компании и т.н.).
Институт по
1.002 „Изграждане За да се постигнат заложените по проекта резултати ще бъдат изпълнени следните дейности:
електрохимия и
и развитие на
– Изграждане и оборудване на ЦК;
енергийни
центрове за
– Провеждане на независими НИРД;
системи
компетентност“ – Широко разпространение на резултатите от научните изследвания;
– Трансфер на знания;
– Осигуряване на бизнес специализирани; научноизследователски услуги, които изискват специална
научна експертиза;
– Организация и управление;
– Независим външен одит на проекта;
– Дейности по информиране и публичност;
Проектът ще се изпълняват на територията на Република България.
Дейностите ще бъдат реализирани в тематична област „Мехатроника и чисти технологии“ на ИСИС,
като при тяхното изпълнение ще бъде спазван принципът за екологична устойчивост, в контекста на
ОП НОИР.
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