ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН
РАСТЕЖ"
Уважаеми членове на АИКБ,

Информираме ви, че Министерство на образованието и науката стартира
информационна кампания за представяне на новите възможности за финансиране по
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" през програмния
период 2014-2020 г. В информационните дни ще участват заместник-министърът на
образованието и науката проф. Николай Денков, както и експерти от управляващия орган
на оперативната програма.
В програмата на информационните дни се очаква да се включат и експерти от
Министерството на икономиката, които ще представят приоритетна ос 1 „Технологично
развитие
и
иновации"
на
Оперативна
програма
„Иновации
и
конкурентоспособност"2014 -2020. Ще бъде обсъдена и ролята на Иновационната
стратегия за интелигентна специализация за двете оперативни програми.
Графикът за провеждане на кампанията е както следва:






София - 24 юни от 11,00 часа в Общински културен институт "Красно село", зала
„Елит", бул. "Цар Борис III" 41
Плевен - 25 юни от 14,00 часа в зала „Плевен" на Областна администрация, пл.
"Възраждане" №1
Бургас - 2 юли от 14,00 часа в зала „Компас", Интерхотел „България"
Варна - 3 юли от 10,00 часа в зала "Пленарна" на Община Варна, бул. "Осми
приморски полк" № 43

На 20.02.2015 г. Европейската комисия одобри за първи път нова оперативна програма в
областта на образованието – ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”.
Програмата е насочена основно към научно-изследователските, образователните и
обучителните институции и организации. Ресурсът по нея е разпределен в четири
приоритетни оси: ПО 1 НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ;
ПО 2 ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ; ПО 3 ОБРАЗОВАТЕЛНА
СРЕДА ЗА АКТИВНО СОЦИАЛНО ПРИОБЩАВАНЕ и ПО 4 ТЕХНИЧЕСКА
ПОМОЩ.
Значителна част от средствата се очаква да бъдат инвестирани за развитие на центрове
за върхови постижения и центрове за компетентност като основни средища за

провеждане на висококачествени научни изследвания и иновации в областите на ИСИС.
Друга част от средствата ще бъдат инвестирани в научно-изследователска
инфраструктура от регионално и национално значение, за подпомагане на
модернизацията на висшите училища и научните организации в приоритетните области
на ИСИС.
Около една трета от всички средства по програмата ( 121 687 467,72 евро) се очаква да
бъдат инвестирани в мерки за постигане на националната цел по стратегията Европа 2020
– намаляване на процента преждевременно напуснали училище до 11 %, в подкрепа за
овладяването на ключови компетентности, повишаване на качеството на висшето
образование като условие за по-добра реализация на пазара на труда и за иницииране на
структурни промени в системата от висши училища в България.
Извън посоченото, са отделени средства и за повишаване на квалификацията и развитие
на научноизследователски кариери на човешките ресурси в НИРД сектора и средства за
развитие на професионалното обучение и за модернизацията на професионалното
образование.
ОП НОИР ще подкрепи по няколко инфраструктури (лаборатории за научни
изследвания, анализ, изпитване, дизайн или пилотни лаборатории, тематични
научноизследователски комплекси на няколко такива лаборатории или други
научноизследователски инфраструктури от подобен мащаб) във всеки от шестте основни
географски райони на България, с изключение на област София-град.
Допустими бенефициенти по ОП НОИР, в зависимост от отделната процедура за
кандидатстване, могат да бъдат всичси или част от посочените публични и частни научни
организации (включително БАН и СА), научноизследователски институти, лаборатории,
висши училища и/или техни основни звена, предприятия за НИРД, консорциуми от
научни организации и/или висши училища, центрове за върхови постижения и центрове
за компетентност, национално представителни организации на работниците и
служителите и на работодателите, работодатели, браншови организации,
представителни студентски организации, регистрирани по закон, неправителствени
организации (НПО).

