Проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения
„Наследство БГ“
Процедура „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“
Компонент: „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“
Бенефициент (партньори по проекта): Консорциум „Наследство БГ“ чрез водеща
организация Софийски университет













Софийски университет "Св. Климент Охридски" (СУ) – водещ партньор;
Технически университет – София (ТУ);
Университет по строителство, архитектура и геодезия (УАСГ);
Национален институт по геофизика, геодезия и география – БАН (НИГГГ);
Института за изследване на изкуствата – БАН (ИИИзк);
Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН (ИЕФЕМ);
Кирило-методиевски научен център – БАН (КМНЦ);
Институт за балканистика с Център по тракология – БАН (ИБЦТ);
Институт за литература – БАН (ИЛ);
Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ (НБКМ);
Национална спортна академия „Васил Левски“ (НСА);
Регионалeн исторически музей - София (РИМ).

Бюджет: 29 785 549,49 лв.
Срок за изпълнение на проекта: март 2018 г.- декември 2023 г.
Кратко описание на проекта:
Проектът е във връзка с укрепване на инфраструктурата, необходима за
научноизследователска и иновационна дейност на съвременно ниво, която стимулира
повишаване капацитета за високи достижения в тематични области, които са от интерес
за страната и Европа.
Насочен е към следните целеви групи: изследователи, предприемачи, иноватори,
преподаватели, докторанти, пост-докторанти, млади учени, специализанти, участници в
научни изследвания, студенти, ученици.
Цел:
 инвестиция в нова модерна научноизследователска инфраструктура и оборудване
за подобряване сътрудничество между водещи научни организации и бизнеса,
постигане на по-високо качество на обучение на персонала в съвременни
технологии, участие на български научни екипи в европейски мрежи за развитие
на нови технологии, повишаване интереса към кариера в науката;
 повишаване на капацитета за иновации чрез пазарно ориентиране на научните
изследвания;
 ефективна инвестиция в НИРД, иновации и научни постижения по Компонент 4
"Нови технологии за креативните и рекреативните индустрии".
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Очакван резултат:
Реализиране на върхови постижения и развитие на пазарно-ориентирани научни
изследвания от водещи научни организации в България, допринасящи за:
 преодоляване изоставането на страната спрямо водещите научни центрове на
европейско и световно ниво;
 интегриране на българските научни организации в европейското изследователско
пространство;
 изграждане на устойчиви партньорства с водещи европейски университети и
институти;
 засилване на връзката "наука–бизнес".
Основни дейности:
А) Изграждане и оборудване на нова научноизследователска инфраструктура;
Б) Провеждане на научноизследователска и развойна дейност;
В) Разпространение на резултатите от научните изследвания и трансфер на знания;
Г) Стопански дейности с ограничен обхват;
Д) Специфични дейности по изпълнение на проекта (управление).

Планирани инвестиции в строително-монтажни работи:
 Стойност: 6 105 064.66 лв.
 Обекти:
Представителна сграда на ЦВП (ул. „Ген. Гурко“ № 7а, София)










Институт за интердисциплинарни исторически изследвания
Институт за икономика и управление на културното наследство
Лаборатория "Виртуална реалност"
Лаборатория "Интеграционен портал"
Две конферентни/семинарни зали
Център за продължаващо образование "Наследство БГ"
Две компютърни/учебни зали (х 15 КРМ)
Работни места за чуждестранни изследователи и млади учени
Административни звена на ЦВП

Представителна сграда на ЦВП (Баня „Овча купел“, София)





Лаборатория "Анализ, дигитализация и реставрация на аудиовизуално
наследство"
Лаборатория „Социални иновации, рекреативен хюмън дизайн и нишов туризъм“
Визуална зала (VR-демонстрации)
Конферентни зали
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Център за продължаващо образование „Наследство БГ“
Компютърна зала за обучение (15 КРМ)
Работни места за изследователи и млади учени

Представителна зала на ЦВП (бул. „Цар Освободител“ № 15, София; "Яйцето")








Лаборатория "Документално наследство"
Центъра по археометрия с лаборатория по консервация и реставрация
Медиевистика и дигитални технологии - Histdict
Лаборатория "Регионални изследвания и анализи"
Лаборатория за консервация и реставрация на книжовни паметници
Работни места за чуждестранни изследователи
База за съхранение на две Мобилни лаборатории

Средствата за финансиране на проекта са осигурени по Приоритетна ос 1 „Научни
изследвания и технологично развитие“ на Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския
фонд за регионално развитие.

Допълнителна информация:
„Креативни и рекреативни индустрии“ – области на приложение съгласно
Иновационната стратегията за интелигентна специализация:
 Културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК: архитектура,
архивно дело и библиотекарство, артистични занаятчийство, аудио-визуални
форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл.
моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска
дейност, радио;
 Компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или
развлекателен характер;
 Алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен туризъм и спорт
(за стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм);
 Производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр.
национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки за
алтернативни и екстремни спортове, костюми, декори, материали за исторически
възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания).
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