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Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) е нова за България 
и бе една от първите програми, одобрени от Европейската комисия през 2015 г. По нея ще се 
финансират научни изследвания и иновации, както и професионално обучение в страната в периода 
2014-2020 г. 

Програмата има две стратегически цели: укрепване на изследванията и иновациите и насърчаване на 
образованието и социалното включване на всички образователни степени. 

Инвестициите ще са насочени към следните приоритети:

•	 Създаване на центрове за висококачествени научни изследвания и иновации: Средства в размер 
на 243 милиона евро ще бъдат предоставени за центрове за компетентност и центрове за върхови 
постижения и за подкрепа на специализацията на изследователите.

•	 Подобряване на ключови компетентности на студенти и ученици, включително чрез новаторски 
методи на обучение: Приблизително 220 милиона евро ще бъдат използвани за подобряване 
качеството на образованието с цел постигане на по-добри резултати на пазара на труда, както и 
модернизиране на професионалното обучение и ученето през целия живот. 

•	 Интегриране на деца, застрашени от изключване от образователната система: Финансиране 
в размер на 110 милиона евро е предвидено за маргинализирани етнически групи и групи със 
специални образователни потребности. Така програмата ще бъде ключов инструмент за намаляване 
дела на децата, които преждевременно напускат училище.
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Информацията, съдържаща се тук е от общ характер и не се отнася до конкретно състояние на никое лице или дружество. Независимо, че полагаме усилия за представяне на точна и навременна 
информация, не може да се гарантира точността на данните към датата на получаването им или точността им в бъдеще. Не следва да се предприемат действия въз основа на тази информация, без 
съответен професионален съвет след пълно проучване на конкретната ситуация.

Името, логото и слоганът “cutting through complexity” на KPMG са регистрирани търговски марки или търговски марки на КПМГ Интернешънъл.
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Очаква се по ОП НОИР да бъдат създадени 11 центъра за върхови постижения и компетентност и 
подкрепа да бъде оказана подкрепа на 20 регионални лаборатории и пилотни центрове. В дейности 
по програмата ще бъдат обхванати над 1,500 изследователи. 1,500 училища и 160,000 ученици и 
студенти ще получат възможността да развият специфични познания, умения и компетентности. 
30,000 ученици и студенти ще получат стипендии, а 850 ще бъдат включени в програми за мобилност. 

KPMG работи в сектора на образованието и предоставя услуги на клиенти в сферата на 
началното, средното и висшето образование, както и професионалното образование и обучение. 
Оказваме подкрепа на институции, ангажирани със стратегическото планиране, финансирането и 
предоставянето на образователни услуги, за да могат да отговарят на нарастващото търсене на 
висококачествено образование.

Можем да съдействаме на Министерството на образованието и науката, университети, институти, 
училища и други бенефициенти по програмата да укрепят административния си капацитет и 
възможностите си за привличане на средства, както и ефективно и ефикасно да управляват проекти, 
финансирани от Европейския съюз, за да намалят рисковете от финансови корекции.

Опитът ни при предоставяне на консултантски услуги и реализиране на ангажименти за изразяване на 
сигурност в сферата на образованието, научните изследвания и иновациите, в съчетание с глобалната 
мрежа на KPMG от професионалисти в областта на образованието, може да Ви помогне да бъдете 
подготвени да реализирате амбициозните си планове за промяна.
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