
 

 

 

БТПП ЗАПОЧВА НОВ ПРОЕКТ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО, ФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ИНСТИТУТ ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ (EIT)   
Българската търговско-промишлена палата има удоволствието да съобщи, че ще вземе участие в нов проект, наречен 

HIVE (HEI Innovation for Knowledge Intensive Entrepreneurship). Проектът цели да подобри сътрудничеството между 

бизнеса и висшите училища, като развие капацитета на партньорите чрез обмен на опит и добри практики в сферата на 

иновациите и разработване на учебни програми за нови форми на предприемачество, свързани със цифровизацията и 

устойчивото икономическо развитие. 

Проектът ще получи финансиране от Инициативата за висше образование (HEI): Изграждане на иновационен капацитет 

във висшето образование на Европейския институт за иновации и технологии (EIT). Инициативата на EIT цели да насърчи 

капацитета за предприемачество и иновации на институциите за висше образование в Европа.   

Като участник в проекта, БТПП ще работи заедно със следните партньори: 

• Университет на Латвия (University of Latvia), Латвия – водещ партньор; 

• Университет TED (TED University), Турция; 

• Чешки университет по природни науки в Прага (Czech University of Life Sciences Prague), Чехия; 

• Университет по приложни науки Wiener Neustadt (University of Applied Sciences Wiener Neustadt), Австрия; 

• Университет на Коимбра (University of Coimbra), Португалия; 

• Бизнес училище ESSEC (ESSEC Business School), Франция; 

• Университет Riga Stradins (Riga Stradins University), Латвия. 

В рамките на HEI инициативата на EIT, проектът ще получи финансиране на стойност от € 1 200 000, като  изпълнението 

му ще продължи до декември 2022 г., с възможност да бъде удължен с още 18 месеца. 

Очаквайте повече информация за проекта в следващите месеци!  

За инициативата за висше образование (HEI) на EIT 
Инициативата HEI е основна цел на EIT като част от неговата нова стратегия. Инициативата цели да подпомогне 

институциите за висше образование с експертен опит и обучение, достъп до иновационната екосистема на EIT, която е 

най-голямата в Европа, както и финансиране, позволяващо им да разработят иновационни планове за действие, 

допълващи нуждите на отделните институции за висше образование. Това е втората покана за набиране на проектни 

предложения на инициативата HEI на EIT, която следва успеха на пилотната покана от 2021 г.  До момента, инициативата 

е осигурила финансиране на близо 50 проекта. Следващата покана за набиране на проектни предложение се очаква 

към края на 2022 г. 

За EIT 
EIT развива способността на Европа за иновации чрез предлагане на решения на належащи глобални 

предизвикателства и насърчава предприемаческия талант за създаване на устойчив растеж и квалифицирани работни 

места в Европа. EIT е орган на ЕС и съставна част от Хоризонт Европа, Рамковата програма на ЕС за изследвания и 

иновации. Институтът подкрепя динамични пан-европейски партньорства, EIT Общности на знания и иновации, сред 

водещи компании, изследователски лаборатории и университети. 

https://www.eit-hei.eu/
https://www.eit-hei.eu/
https://eit.europa.eu/who-we-are/eit-glance/eit-strategy-2021-2027
https://eit-hei.eu/calls/previous-calls/pilot-call-march-2021/

