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Проект  BG05M20P001-1.002-0023 - Център за компетентност „ Интелигентни мехатронни, еко- и 
енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни 
фондове. 

 
 

ПОКАНА 

ЗА ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН 
 

16.11.2018 г.(петък) от 15:00 часа  
в конферентната зала на Библиотеката на Технически университет–Габрово  

по проект  
BG05M20P001-1.002-0023 - Център за компетентност  

„Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран от 
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“  2014-2020 г. , 

съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие 
 

 
Безвъзмездна финансова помощ: 23 569 719, 17 лева, от които 20034261,29 лв. европейско и 
3535457,88 лв. национално съфинансиране 
 
Основната цел на проекта е изграждане на устойчиво функциониращ  национален Център по 
компетентност, в който трите страни на „триъгълника на знанието“ – образование, научни изследвания и 
бизнес, се намират в ефективно и динамично взаимодействие, основаващо се на споделени стратегии, 
силни и конкретни ангажименти и съвместни научни проекти и партньорство 
 
Бенефициент (партньори по проекта): Технически университет - Габрово, Технически университет - 
София, Технически университет - Варна, Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Институт по 
роботика - БАН, Институт по електроника – БАН, Централна лаборатория по приложна физика - БАН 
 
Срок: 30 март 2018 г. ÷ 30 ноември 2023 г. 
 

Във връзка с изпълнението на проект Център за компетентност „Интелигентни 
мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, Договор № 
BG05M20P001-1.002-00238/30.03.2018 г., финансиран по Оперативна програма „Наука 
и образование за интелигентен растеж“  2014-2020 г., съфинансирана от Европейския 
съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие, ще се проведе информационен 
ден за представяне на напредъка по проекта на 16.11.2018 г. от 15.00 в конферентната 
зала на Библиотеката на Технически университет – Габрово. 

 
ДНЕВЕН РЕД  
 
 
14.30-15.00                    Регистрация на участниците 
 
15.00 – 15.30               Откриване, представяне на участниците 
 
15.30 – 16.00               Представяне на напредъка по изпълнение на проекта  
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16.00-16.30                  Дискусия  

 
 
Каним представителите на медиите и всички заинтересовани страни да присъстват.     
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