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“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на  конкурентоспособността на 
българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Офис за технологичен трансфер-ПРОИНО" и при никакви 
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия 
орган.” 

Даниела Леви, ръководител на проекта 

          05.12.2014, гр. София 

Проект № BG161PO003-1.2.02-0034-С0001 
„Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност 
          и интелигентна градска среда“  

Семинар   

„Устойчива градска среда и качество на 
живот – предпоставка за умни градове“ 
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КОИ СМЕ НИЕ? 

 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейски фонд 

за регионално развитие 
Инвестираме във вашето бъдеще 

 
 

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика” 2007-2013  

www.opcompetitiveness.bg 
 

• Офисът за технологичен трансфер – ПРОИНО: Дружество между 
Единния център за иновации на БАН и Фондация ГИС-Трансфер 
Център. 

• Създаден, за да подпомага изграждането на връзката „наука-
бизнес-пазар“. 

• Основната цел на проекта е да подпомага навлизането на 
иновации и нови технологии в развитието на град София и 
региона, както и приложими за обществото и индустрията 
услуги, разработени в научноизследователските организации 
(НИО) - концентрирани в институтите на БАН и университетите 
на територията на Столична община. 

• Основният приоритет на екипа е да подкрепя трансфера на еко-
иновации и интегрирани научни резултати за здравословен, 
качествен и устойчив живот в града. 
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НАШАТА ВИЗИЯ: 
• Да изградим стабилно междинно звено в подкрепа на иновациите 

и трансфера на технологиите. 
• Да насърчим сътрудничеството между НИО и фирми от различни 

сектори на икономиката при търсене на иновативни решения за 
развитието на гр. София - енергийната ефективност и нови 
източници на енергия, околна среда и екологично управление на 
ресурсите, нови технологии за устойчив транспорт, комуникации. 

• Да подпомогнем обмяната на методологии и опит с други страни 
при въвеждането на иновационните стратегии и практики за 
управление на знанието, включително интелектуалната 
собственост. 

• Да подпомагаме ученето през целия живот и обмена на 
информация по тематични области. 

 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейски фонд 

за регионално развитие 
Инвестираме във вашето бъдеще 

 
 

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика” 2007-2013  

www.opcompetitiveness.bg 
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НАШИТЕ ЗАДАЧИ (1): 
• Да осигурим трансфера на нови научно-приложни и иновативни 

технологии и услуги от НИО към индустрията, местните власти и 
гражданите. 

• Да подпомогнем българските предприятия при въвеждане на 
енергийно ефективни системи с оглед повишаване на техния 
производствен капацитет и подкрепа на 
конкурентоспособността им на българския и европейския пазар. 

• Да изградим виртуален офис/библиотека с налични и достъпни 
научно приложни технологии и решения. 

• Да проведем тематични семинари и работни срещи, за да 
представим иновативни технологии пред бизнес 
обществеността, способстващи за изграждане на партньорства 
„Академия-Индустрия“ 

• Да предоставяме услуги в областта на маркетинга и пазарните 
проучвания. 

 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейски фонд 

за регионално развитие 
Инвестираме във вашето бъдеще 
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НАШИТЕ ЗАДАЧИ (2): 

• Да предоставяме инженерно-технически и 
консултантски услуги за оптимизиране на 
производствени технологии. 

• Да подпомагаме съвместното участие между НИО и 
бизнеса в програма Хоризонт 2020 на ЕС и 
Оперативните програми по Структурните фондове и 
през новия програмен период  2014-2020 година. 

• Да задоволяваме потребностите на бизнеса и 
академичната общност, чрез достъпа до Виртуалния 
офис/библиотека на Офиса.  

 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейски фонд 
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6 

ОТТ-ПРОИНО: Наука-Бизнес, комерсиализация (1) 

   ВИРТУАЛЕН ОФИС / БИБЛОТЕКА – ВЪЗМОЖНОСТИ 

 

•  Изграждане на платформа и база данни с технологични 
оферти и заявки, включително иновативни разработки и 
решения, за осъществяване на комуникация и бизнес 
сътрудничество между науката и бизнеса. 

 

 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейски фонд 

за регионално развитие 
Инвестираме във вашето бъдеще 

 
 

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
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ОТТ-ПРОИНО: Наука-Бизнес, комерсиализация (2) 

•ИНДУСТРИЯ-АКАДЕМИЯ, възможности за бизнеса: 

• Заявяване на технологичен профил на организацията в 
базата данни. 

•Намиране на партньори от бизнес организации за 
технологично, бизнес и проектно сътрудничество. 

•Намиране на партньори от изследователските 
организации за технологично, бизнес и проектно 
сътрудничество. 

•Намиране на партньори за разработване и управление на 
проектни предложения по конкурсните процедури на 
Оперативните програми по Структурните фондове, 7РП на 
ЕС, Хоризонт 2020 на ЕС, НИФ (МИЕ). 

 

 

 

 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейски фонд 
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ОТТ-ПРОИНО: Наука-Бизнес, комерсиализация (3) 

•АКАДЕМИЯ-ИНДУСТРИЯ, възможности за 
изследователи - иноватори: 

• Заявяване на разработката в базата данни. 

•Намиране на подходящ партньор за комерсиализация и 
трансфер на готова научно-приложна разработка. 

•Намиране на подходящ партньор  

за довършване на научна разработка.  

•Намиране на партньори за разработване  

и управление на проектни предложения по конкурсните 
процедури на Оперативните програми по Структурните 
фондове, 7РП на ЕС, Хоризонт 2020 на ЕС, НИФ (МИЕ). 
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ОТТ-ПРОИНО: Наука-Бизнес, комерсиализация (4) 

•ЕЛЕМЕНТИ НА ПРОФИЛА: 

 

•Заглавие и област на приложение. 

 

•Кратко техническо описание. 

 

•Иновации и предимства. 

 

•Тип търсено сътрудничество. 
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Отчет на постигнатите резултати към октомври, 2014 (1) 

•Изградена достъпна и интуитивна среда в подкрепа на 
процеса на иновации и технологичен трансфер. 

• Проведени делови срещи с > 40 малки и средни 
предприятия. 

• В контакт с > 60 изследователи от НИО. 

• Предаден и верифициран II междинен отчет по проекта. 

•Изградена уеб страница на проекта.  

•Организатор, съорганизатор и лектор в информационни дни 
и семинари > 13.  

• Подбор на 3 иновативни технологии за придобиване на 
интелектуални права:  

 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейски фонд 
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Отчет на постигнатите резултати към октомври, 2014 (2) 

• „Селективно формиране на проводящи структури в прозрачна 
диелектрична матрица“ с ръководител проф. д-р Петко 
Витанов (ЦЛСЕНЕИ-БАН) – приложение на иновативната 
разработка в слънчевите фотоелементи, нискоемисионните 
стъкла, оптоелектрониката, сензорната техника, прозрачните 
екрани. 

• „Нови облицовъчни  керамики от промишлени отпадъци с 
подобрени свойства“ с ръководител проф. д-р Александър 
Караманов (ИФХ-БАН) – приложение на иновативната 
разработка в строителството и машиностроенето. 

• „Енергонезависима сграда“ с ръководител д-р Иво Вучков 
(ИМех. - БАН) – приложение в съществуващи и новостроящи се 
сгради с обществено, лично и кооперативно приложение. 

 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейски фонд 
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Отчет на постигнатите резултати към октомври 2014 (2) 

•Провел 2 работни среща „Наука-Бизнес“ от плануваните 
три. 

•Провел 2 тематични семинара от плануваните два. 

•Подпомогнал > 15 съвместни проекта (НАУКА-БИЗНЕС) 
по 7-ма конкурсна сесия на НИФ (МИЕ). 

•Наличен Виртуален офис/библиотека -  с повече от 20 
технологии от предприятия и изследователи 

•В процес на изпълнение на III финален етап на проекта. 
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КАК ДА НИ НАМЕРИТЕ? 
гр. София 1113, ул. Акад. Г. Бончев бл. 26 б, 1-ви етаж 
E-поща: office@proinno-bg.eu  
Уебсайт: www.proinno-bg.eu  
 

 Всички услуги на ПРОИНО са безплатни в рамките на 
 изпълнение на проекта. 

 Каним всички заинтересовани страни да се свържат с 
нас. 

 

Срок на изпълнение на проекта:  

декември 2012 год. – 05.02.2014 год.  
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