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ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020 г,
ПРИОРИТЕТНА ОС 1
ПРОЦЕДУРА № BG05M2ОP001-1.003
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА„Допълваща подкрепа за български научни организации, изпълняващи проекти по рамкова програма Хоризонт 2020, конкурс WIDESPREAD-Teaming, фаза 2“
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На територията
България
GATE цели създаването на Център за върхови постижения (ЦВП) „Големи данни за интелигентно
общество“ в България, който се фокусира върху подобряване на научните постижения и устойчивия
на България
растеж на големите данни, чрез атрактивна изследователска среда, модерна инфраструктура,
подкрепяща отворени иновации и жизнена екосистема, които да подпомогнат изследвания и
иновации, съобразени с потребностите на обществото.
GATE ще бъде напълно автономен институт, създаден като съвместна инициатива между Софийския
университет - най-престижният образователен и научен център в България, Chalmers University of
Technology - водеща европейска институция с богат опит в научните изследвания, образованието и
иновациите в областта на големите данни, и Chalmers Industrial Technology - лидер в управлението на
иновациите, сътрудничеството между университета и индустрията, както и в трансфера на
технологии.
GATE е инициатива, която напълно оползотворява възможностите, създадени от бързото развитие
на иновационната екосистема и пазара на големи данни в България, технологичния тласък в
областта на изкуствения интелект в Швеция и ЕС и глобалните изследователски и развойни усилия в
сферата на големите данни. ЦВП ще осигури икономически и социални ползи чрез обучение на
специалисти в областта на данните и насърчаване на по-тясно сътрудничество между академичните
среди, правителството и индустрията, като по този начин ще помогне на българските организации и
индустрията в различни сектори да са конкурентоспособни.
Като единствен ЦВП за големи данни, създаден в Източна Европа, GATE ще играе стратегическа
роля за разпространение на най-добрите практики и иновативни модели в страните, включени в
списъка на widening countries на Хоризонт2020.
Дейностите на GATE отговарят на целите на Българската Иновационна Стратегия за Интелигентна
Специализация (ИСИС), в която Големите данни и базираните на тях системи са основа за иновации
и са приоритет на тематична област Информатика и ИКТ. Според ИСИС най-бързо развиващата се
технология са услугите базирани на данни, като също така се дава приоритет на "Умните градове".
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