РЕГИОНАЛНА СРЕЩА „ОТ НАУКА КЪМ ИНОВАЦИИ“
ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН
РАСТЕЖ“ 2014-2020
29 ноември 2022 г., хотел Калиста, Старозагорски минерални бани
Работната среща се организира от Изпълнителна агенция „Програма за образование“ –
Управляващ орган на „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП
НОИР) 2014-2020 и е насочена към Центровете за върхови постижения и Центровете за
компетентност, финансирани по ПО1 по ОП НОИР 2014 -2020, и бизнеса и общините от региона.
Срещата има за цел да стимулира контактите и изграждането на партньорства между ЦВП и ЦК
от една страна и бизнеса от друга. Срещата ще бъде открита с обща сесия, на която ще бъде
представен накратко напредъкът по изграждането на центровете и възможностите за
сътрудничество с бизнеса. Научната експертиза и възможностите за приложни изследвания на
всеки от центровете ще бъдат представени на три паралелни сесии, групирани по отделните
тематични области на ИСИС: "Информатика и ИКТ" и "Нови технологии в креативни и
рекреативни индустрии", "Мехатроника и чисти технологии", и "Индустрия за здравословен
живот и биотехнологии". През втората част на паралелните сесии участниците от бизнеса и
общините ще имат възможност да представят техни проблеми, които могат да бъдат решени в
сътрудничество с центровете. На заключителната обща сесия ще бъдат обобщени резултатите от
паралелните сесии, обсъжданите проблеми и набелязаните възможности за сътрудничество.
Участници:
-

Центровете за върхови постижения и Центровете за компетентност, финансирани по ПО1
по ОП НОИР 2014 -2020;

-

Бизнесът от региона;

-

Социални партньори;

-

Браншови организации;

-

Бизнес организации;

-

Общини от региона;

-

Представители на държавни институции;

-

Областният информационен център.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА
09:00 – 09:30

Регистрация на участниците

09:30 – 09:45

Откриване на работната среща

09:45 – 10:00

Обща сесия
Представяне на обща информация за Центровете за компетентност и
Центровете за върхови постижения, финансирани по ОП НОИР 2014-2020 и
възможности за сътрудничество през програмен период 2021-2027
Представител на ИАПО

10:00 – 11:00

Паралелни сесии – част 1
Представяне на центровете по приоритетното направление (до 20 мин.)
Представяне на центъра, научната му инфраструктура и експертиза,
възможностите за приложни изследвания и области за потенциално
сътрудничество с бизнеса, примери за текущи съвместни проекти с бизнеса.
Въпроси и отговори
Работна сесия № 1 "Информатика и ИКТ" и "Нови технологии в креативни и
рекреативни индустрии"
Модератор: проф. д-р Сотир Николов Сотиров, зам.-ректор на Университет
"проф. д-р Асен Златаров" – Бургас
Работна сесия № 2 "Мехатроника и чисти технологии"
Модератор: проф. д-р Нели Косева, Главен научен секретар на БАН, ИП – БАН
Работна сесия № 3 "Индустрия за здравословен живот и биотехнологии"
Модератор: проф. д-р Мариана Мурджева, Ректор на МУ-Пловдив

11:00 – 11:20

Кафе пауза

11:20 – 12:20

Паралелни сесии – част 1 – продължение

12:30 – 13:30

Обяд

13:30 – 14:30

Паралелни сесии – част 2
Представяне на фирми от региона, споделяне на съществуващи проблеми от
представители на национално представените браншови организации и от
общините, въпроси от бизнеса
Работна сесия № 1 "Информатика и ИКТ" и "Нови технологии в креативни и
рекреативни индустрии"
Модератор: проф. д-р Сотир Николов Сотиров, зам.-ректор на Университет
"проф. д-р Асен Златаров" – Бургас
Работна сесия № 2 "Мехатроника и чисти технологии"
Модератор: проф. д-р Нели Косева, Главен научен секретар на БАН, ИП – БАН
Работна сесия № 3 "Индустрия за здравословен живот и биотехнологии"
Модератор: проф. д-р Мариана Мурджева, Ректор на МУ-Пловдив

14:30 – 15:00

Кафе пауза

15:00 – 15:30

Обща сесия и закриване на срещата
Обобщения от модераторите на отделените паралелни сесии за
идентифицирани добри практики, поставени проблеми и набелязани
възможности за сътрудничество

15:30-16:30

Заключителна част, възможности за установяване на неформални контакти
между участниците

