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ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ”
2014-2020 г,
ПРИОРИТЕТНА ОС 2. Образование и учене през целия живот
ПРОЦЕДУРА № BG05M2OP001-2.009
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА:ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДОКТОРАНТИ,
ПОСТДОКТОРАНТИ, СПЕЦИАЛИЗАНТИ И МЛАДИ
УЧЕНИ – Фаза 1

Наименование
на
бенефициента
(Beneficiary
name)
Стопанска
академия
"Димитър
Апостолов
Ценов"

Технически
университет София

Наименование на операцията (Operation
name)

Кратко описание на проекта (Operation
summary)

Развитие капацитета на студентите,
докторантите, постдокторантите и младите
учени от Стопанска академия „Димитър А.
Ценов“ – гр. Свищов за провеждане на
иновативни научно-практически
изследвания в областта на икономиката,
администрацията и управлението

Развитие на капацитета на изследователите
от СA „Д. А. Ценов“ за постигане на високи
резултати в научноизследователската
дейност в областта на икономиката,
администрацията и управлението.

Проектът е разработен от ТУ-София в
партньорство с най-големия работодател у
нас - Национална компания ЖИ.
Стимулиране на съвременни научни
Концептуалният замисъл е чрез съчетаване
изследвания чрез създаване на научнона възможности, обезпечени от
иновативна среда за насърчаване на млади предвидените дейности, с потенциала на найизследователи от ново поколение в
голямото техническо висше училище у нас и
технически университет – софия и
капацитета на партньора, да се създадат
национална компания „жи” в областта на условия за превръщане на ТУ в съвременен
инженерно-техническите науки и
център на инженерно знание, обединяващ
технологичното развитие.
основни елементи на триъгълника на
знанието:образование-наука-иновации
(разработвани и внедрявани в реалната
индустрия).

Начална
Общо
дата на
допустими Процент на съпроекта Крайна дата разходи в лв. финансиране Място на
(Operatio на проекта (Total eligible от ЕС (Union изпълнение
n start
(Operation expenditures in co-financing (Location of Държава
date)
end date)
BGN)
rate)
operation) (Country)

31.12.2018

543 171,24

85%

Свищов

България

31.12.2018

760 665,90

85%

София

България

Дата на
последна
Категории на актуализация
интервенция (Last update of
(Category of
the list of
intervention)
operations)

