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Център за трансфер на технологии 
Отчет за 2014 година 

 

През отчетния период Центърът за трансфер на технологии (ЦТТ) изпълнява своите 

дейности, съгласно неговия статут.  

 

Представители на центъра участваха във второто заседание на Секторната комисия в 

областта на индустрията и новите технологии на Областна администрация Русе. Обсъдени 

бяха въпроси, свързани с политиката за насърчаване на инвестициите в малките общини на 

територията на област Русе, развитието на платформата за връзка между бизнеса и общината, 

както и напредъка по разработването на Регионалната стратегия за интелигентна 

специализация на област Русе и Северен централен район за планиране. 

 

На 20 и 21 март 2014 год. в Конферентната зала на Канев център на Русенския 

университет е проведен е Българо-румънски семинар „Иновации и трансфер на знания в 

областта на микро- и нанотехнологиите“. Семинарът е организиран в рамките на проект 

„Румънско-български обслужващ център за микросистеми и нанотехнологии“ (RO-BG 

MicroNanotech). 

Участниците в семинара бяха приветствани от ректора на университета, проф. д.т.н. 

Христо Белоев. Работата на семинара протече в две секции: „Образование и иновации“ и 

„Сътрудничество между научно-изследователските институти и малките и средни 

предприятия“. На семинара бяха изнесени доклади от участниците в проекта - Национален 

научно-изследователски институт за микротехнологии (IMT) - Букурещ, координатор на проекта, 

и Русенския университет, както и от представители на румънски фирми, работещи в областта на 

иновациите и научноизследователските консултации. 

  
 

Силен интерес предизвикаха докладите на доц. д-р Руси Минев „Микро- и 

нанотехнологиите – предизвикателства и възможности за обучение“ и на д-р Мариус Базу 

„Хоризонт 2020 – перспективи и възможности в областта на микро- и 

нанотехнологиите“. 
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Участие в семинара взеха представители на малки и средни предприятия и научно-

изследователски групи от трансграничната област Румъния-България, активни в областта на 

микро- и нанотехнологиите или интересуващи се от тях. 

Проектът „Румънско-български обслужващ център за микросистеми и 

нанотехнологии“ (RO-BG MicroNanotech) е финансиран по Програмата за Трансгранично 

Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 на Европейския съюз посредством Европейския 

фонд за регионално развитие (ЕФРР). Проектът е с продължителност 18 месеца и е част от 

Европейската инициатива за подкрепа развитието на граничните зони в Румъния и в България с 

цел създаване на мостове между двете страни, което ще улесни решаването на въпросите за 

развитие чрез сътрудничество и насърчаване на съвместни решения. 

 

Участието в срещата на Българската мрежа за технологичен трансфер (БМТТ-TTNBG) 

бе по повод официалната покана за присъединяване на университетския ЦТТ към тази мрежа, 

като в етап е подготовката на документацията. На тази среща бяха дискутирани начинът на 
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финансиране на центровете за трансфер на технологии и тяхното място в националната 

иновационна система, резултатите от сравнително проучване на българските ЦТТ и европейски 

такива, възможности за включване в различни секторни и други програми. 

 

Чрез Центъра за трансфер на технологии е провеждана организационна и рекламна 

дейност на създаденото консултантско звено по Мярка 114 „Използване на консултантски 

услуги” на Програмата за развитие на селските райони. В началото на 2014 г. бе изготвен и 

подаден в МЗ отчет за дейността на това звено. 

 

През годината чрез ЦТТ отново са провеждани работни срещи с представители на 

различни фирми от региона, на които са проучвани проблеми, свързани с производствената 

дейност на фирмите и търсене на възможности за тяхното решаване от специалисти на 

университета, чрез договори с НИС. 

 

 


