
НОВО ПАРТНЬОРСТВО ЗА РАСТЕЖ И 
РАБОТА
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ЗНАНИЕТО 

ЕВРОПЕЙСКИ ТЕХНОЛОГИЧЕН 
ИНСТИТУТ 

EIT



СТЪПКИТЕ ДО ТУК

•Европейският съвет от юни прие концепция за ЕИТ 

•През октомври ЕК прие предложението за създаване на 

ЕИТ 

•Широка консултация

•Преодоляването на пропастта в иновационния процес е 

трудно изпълнимо от страните членки за да се справят 

сами 



Мисия и цели

EIT

•Развитие на 

конкурентноспособността

в Европа

•Интегриране на 

иновациите, научните 

изследвания и 

образованието в области 

от ключово значение за 

икономиката и 

обществото 

•Създаване на критична 

маса и скала от ресурси за 

глобална конкурентност

•Превръщането на ЕИТ в 

символ на Европа на 

познанието 

•ЕИТ да стане модел за 

управление на иновациите 
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Структура на Управителния борд

•Съставен от членове с голям опит в НИ, образованието и 

иновациите 

•Отговарящи за вземането на стратегически решения и 

избиращи и оценяващи ОЗИ 

• От 15 членове които балансират академичния и бизнес 

опит 

• УС на ЕИТ ще се подпомага от Изпълнителен и Одитен

комитет и от Директор

EIT



Създаването на ОЗИ

Създаване на 
партньорство

Подготовка на 
предложение

оценка

Форма на 
партньорството

подбор

договор

избор

Придобиван
е на статут 
на ЕИТ 



структура: ОЗИ

•Да си ОЗИ към ЕИТ не е само етикет. ЕИТ като цяло ще 

интегрира ОЗИ-та

• чрез своите ОЗИ-та ЕИТ ще е оператор на знания 

• ОЗИ ще притежава гъвкавост на управление на 

човешките ресурси 

•Гъвкавост но и ангажимент към ЕИТ 

EIT

eSociety

Knowledge Community



Образователни степени и дипломи

•Образованието – основен компонент на ЕИТ 

• Степените ще носят името на ЕИТ за достигане на 

желаното ниво на компетентност, автономност 

•Това може да бъде направено по различни начини. Не би 

трябвало да има правила. 

• Признаването на степените и дипломите от страните 

членки ще увеличи атрактивността на проекта 



Финансиране и правна основа

• Чл. 157 отразява основните цели в подкрепа на 

иновациите 

• Общите разходи за ЕИТ за периода 2008–2013:    € 2,4 

млрд.

• Първоначалната подкрепа от ЕК е € 308 млн.

• Допълнително финансиране от Общността би могло да 

се получи чрез участие в съществуващите програми 



• Финансиране от EU бюджета

• Контрибуция от Страните-членки 

• Контрибуция от частния сектор (декларация за 
доверие от Общността)

• От фондовете на ЕИБ

• Инструмента за споделяне на риска Risk 
Sharing Finance Facility (RSFF)

• Ревизия на финансовите перспективи на ЕС за 
2008 

• Приходи от заеми (ЕИБ)

• Други източници на финансиране (програми, 
структурни фондове...)

Видове финансиране 



Член 9

Управление на интелектуална собственост

• ЕТИ ще дефинира и оповести публично своите ръководни принципи и насоки за 
управлението на интелектуалната собственост. Те: 

• (а) ще допринесат за повишаването на иновационните капацитет на ЕС; 

• (б) ще взимат предвид специфичните черти на съответния сектор; 

• (в) ще насърчават ползването на интелектуална собственост при подходящи условия 
за целите на научни изследвания и иновации и по-специално като определят начина, 
по-който интелектуалната собственост ще бъде поделена между ЕТИ и неговите 
партньори; 

• (г) ще осигурят подходящи стимули за ЕТИ и партньорите, в това число и 
участващите лица, ОЗИ и партньорски организации; 

• (д) ще осигурят конкретни стимули за непредвидени резултати и търговски успех. 

• В кандидатурите си за ОЗИ партньорските организации ще демонстрират 
разбирателство между тях по следните въпроси в съответствие с принципите и 
насоките, посочени в ал. 1: 

• (а) право на собственост, управление и защита на резултатите и другите последици 
от научните изследвания и разработките;

• (б) право на достъп до тези резултати и последици, както и предисторията им; 

• (в) поделяне на разходите и печалбите предвид приноса на различните партньорски
организации; 

• (г) конкретни възнаграждения, премии или стимули за насърчаване на развитието и 
ползването на резултатите и другите последици от научните изследвания и 
разработките, включително и непредвидените резултати от това ползване. 



• Трябва ли страните-членки да могат да влияят 
на стратегическата и иновационна политика на 
ЕИТ и ако „да” по какъв начин? 

• Управителния борд както е дефиниран в 
проекта на Регламент дали е достатъчно 
демократично узаконен за дълъг период?

• До каква степен автономност може да бъде 
дадена на Управителния борд и ОЗИ в рамките 
на ЕИТ? 

• Какво ще е влиянието на управителния борд 
върху ОЗИ  и обратно? 

Въпроси 



• Трябва ли да има легална форма за 
създаването на ОЗИ или договора за 
консорциум е достатъчен? 

• Нужна ли е предварително дефинирана 
структура за ОЗИ или е възможно самото 
ОЗИ да избира своята законова форма, 
организация и финансова модалност на своя 
собствена отговорност?

• Кои финанси ще се превеждат директно до 
ОЗИ и кои до ЕИТ?

• Трябва ли ОЗИ или ЕИТ като цяло да работи 
като "profit centres" ?

• Използването на съществуващите 
европейски изследователски институции 

Въпроси 



• Какво гарантира, че триединството между образование, 

изследвания и иновации е коректно представено в ОЗИ?

• Може ли да се твърди, че иновациите са целта на ОЗИ, 

докато образованието и научните изследванията са по 
скоро “инструмента” за постигане на тази цел?

• До каква степен могат/трябва да са независими ОЗИ?

• За какъв период от време трябва да бъдат подкрепяни?

• За колко време участниците трябва да поемат 

задълженията и отговорностите към ОЗИ и чрез какви 
клаузи би могла да се осигури дългосрочната 
продължителност на структурите?

• Какви стимули и механизми трябва да бъдат създадени 
за да се постигне авто-финансирането на ОЗИ и ЕТИ в 
средно-срочен план?

Въпроси 



• Какви стимули и механизми трябва да бъдат 

създадени за да се постигне авто-финансирането на 

ОЗИ и ЕТИ в средно-срочен план?

• Как ще бъде гарантирана безпристрастността при 

провеждане на конкурси между ЕТИ и други научни и 

изследователски институции?

• Каква ще е връзката на ОЗИ с “водещите пазари”?

• Как сметната палата ще прави одит на ОЗИ след като 

в него участват редица частни партньори, които не са 

задължени да се отчитат пред нея? 

Въпроси 



Как, по какъв критерий и от кого ще бъдат избирани ОЗИ?

Кои биха били идеалните участници в ОЗИ?

Каква ще бъде първата задача на ОЗИ?



Как, по какъв критерий и от кого ще бъдат избирани ОЗИ?

• УБ ще приема правила за прилагане на процедурите за 

избор на ОЗИ

Кои биха били идеалните участници в ОЗИ?

• УБ ще определя областите за създаване на ОЗИ

Каква ще бъде първата задача на ОЗИ?

Двустепенен модел на ОЗИ

Първи етап

До юни 2008 УБ на ЕИТ да състави екип с ограничен 

персонал;

Да създаде пилотна Общност за знание и иновации;

Окончателното приемане на Регламента в края на 2008 

Втори етап

УС да пристъпи към финансирането на пилотната ОЗИ;


