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технологичен и
капацитета на
металургичен
докторанти и
университет
млади учени в
Департамент по
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физикотехническите,
математични и
природните и
технически
математическите
науки
науки
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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
Процент Място
Начална
Общо
на съна
дата на
Крайна
допустими финансир изпълне
проекта
дата на
разходи в лв. ане от ЕС
ние
(Operatio проекта
(Total eligible (Union co- (Location
n start (Operation expenditures in financing
of
Държава
Кратко описание на проекта (Operation summary)
date)
end date)
BGN)
rate)
operatio (Country)
Проектът е насочен към повишаване на квалификацията и практическия опит и
насърчаване на интереса на млади изследователи към научно-изследователска
и развойна дейност в областта на техническите, природните и математическите
науки. Проектът предвижда създаване на благоприятни условия за научноизследователска и развойна дейност и професионално израстване в научния
сектор.Проектните дейности са насочени към целеви групи: студенти с изявен
интерес към научни изследвания по научните тематики на кандидата,
докторанти и млади учени, обучаващи се или обучаващи студенти в областта на
инженерните науки, както и целева група преподаватели, ангажирани с тяхното
обучение.

31.12.2018

583 122,89

85%

София

България

Проектното предложение е насочено към развитие на човешките ресурси,
Подкрепа за
ангажирани в сферата на науката, с цел повишаване на квалификацията на
Висше
развитието на
докторанти, постдокторанти, млади учени и преподаватели във ВВМУ.Целите на
Военноморско докторанти, постпроекта са насочени към подобряване на качеството, ефективността и достъпа
Училище
докторанти,
до висшето и равностойното на него образование с цел увеличаване на
"Никола Йонков млади учени и
участието и подобряване на равнищата на образование, особено за групите в
Вапцаров"
преподаватели
неравностойно положение и е в съответствие с ПО2 Образование и учене през
във ВВМУ
целия живот.

31.12.2018

620 329,49

85%

Варна

България

Категории на
интервенция
(Category of
intervention)

Дата на
последна
актуализация
(Last update of
the list of
operations)
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Повишаването на
изследователския
потенциал на
УНСС и
подобряването на
условията за
провеждане на
Университет за научни
национално и изследвания –
световно
инвестиция с
стопанство
много измерения

Факултет
"Медицина"
към
Медицински
университет Плевен

Създаване на
център за
обучение на
докторанти,
постдокторанти,
специализанти и
млади учени към
факултет
"Медицина" на
МУ-Плевен
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Успешното реализиране на Европейското изследователско пространство (ЕИП) е
съществен елемент от постигането на целите на Стратегия „Европа 2020“ за
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Публикуваният през 2014г.
Доклад за напредъка в изграждането на ЕИП очертава основните насоки за
действие на европейско, национално и институционално ниво, които ще
доведат до завършване изграждането на единното пространство на знания,
изследвания и иновации. В този контекст, целта на настоящия проект е развитие
на научноизследователския потенциал на УНСС за превръщането му в
съвременен център за обучение, изследвания и иновации.

31.12.2017 690 287,99

85% София

България

Основните дейности, чрез които центърът ще осигурява подкрепа са
разработване на обучителна програма “Ключови компетенции за успешна
академична и научно изследователска кариера”; Провеждане на групови
обучения за всички представители на целeвата група в серия от семинари на
програмата “Ключови компетенции за успешна академична и научно
изследователска кариера”; Провеждане на практическо обучение за всички
представители на целевата група в курс “Експериментална наука”; Подкрепа на
представители на целевата група по индивидуален план за кариерно развитие;
Създаване и поддържане на контакти с научни изследователски и бизнес
организации в областта на медицината и системата на здравеопазването, като
благоприятна среда за успешна професионална реализация лицата от целевата
група в академична или научноизследователска кариера; Промотиране на
лицата от целевата група пред работодатели и партньори в бъдещи съвместни
проекти с цел подпомагане на професионалната им реализация, както и
разпространение на постигнатите от тях научни резултати.

31.12.2018 695 631,34

85% Плевен

България
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Подкрепа за
развитие на
човешките
ресурси и научноизследователския
потенциал на
Национален
военен
университет
„Васил Левски“ за
утвърждаването
Национален
му като
военен
съвременен
университет
център на
"Васил Левски"
знанието

Институт по
физикохимия

Изграждане и
развитие на
научния
потенциал в
сферата на
специализациите
по физикохимия и
електрохимия
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Проектното предложение е насочено към развитие на човешките ресурси,
ангажирани в сферата на науката и научно-изследователската дейност на
Националния военен университет, за превръщането му в съвременна научна
организация, допринасяща за изграждане на икономика, основана на знанието.
Основна целева група на проекта са общо 76 студенти, докторанти, постдокторанти, млади учени и преподаватели от Националния военен университет.
Предвидените дейности включват мобилност с цел провеждане на иновативни
научни изследвания в научни центрове в рамките на ЕС, квалификация,
продължаващо обучение и кариерно развитие на заетите с научна дейност,
развитие на партньорски мрежи между български и чуждестранни учени,
участие в международни научни форуми и публикации в международно
признати списания, осигуряване на достъп до научни съоръжения, оборудване,
бази данни и информация с цел провеждане на научни изследвания.
Като цяло настоящето проектно предложение е насочено към създаване на
ново академично поколение, обучено в творческо и критично мислене, с
широкообхватна квалификация и допълнителни умения, излизащи извън
пряката професионална сфера и с възможност за работа в международна и
мултикултурна среда, способно да посрещне предизвикателствата на
авангардните изследвания в съвременната наука.
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31.12.2018

791 545,23

85%

Велико
Търново

България

31.12.2018

333 640,00

85%

София

България

