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публикациите и излъчванията в печатните и електронни медии по теми, свързани с ОП
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013” от обществена
поръчка с предмет: „Социологически проучвания за изпълнение, мониторинг и оценка на
Комуникационния план на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” 2007 – 2013”
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Медиен мониторинг – обобщение
13.01.2013 г.
Вид медия

Брой материали

Общо за електронните медии, от които:
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Общо за печатните и интернет базираните медии, от които:

3

Телевизии и радиостанции
Дата: 12.01.2013
Източник: ТВ7
Предаване: Факторът Кошлуков
Място на материала:
Продължителност в мин.: 3
Брой думи: 466
Резюме: Тема: Коментар на водещия за ОП Наука и образование
Водещ: Имам една добра новина. Дами и господа, беше постигнат един успех, който го нямахме
до скоро – оперативна програма за наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.
В програмния период през 2007 – 2013 не е договорена такава оперативна програма за наука и
образование. Не знам какво са правили предишните управляващи, но не са мислили очевидно.
Защото такава програма няма. Има за конкурентоспособност, има за социални дейности, има за
екология и краставици, но за наука и образование няма. И днес като вземат да критикуват и
министерството, и Игнатов, и фонда и не знам кой, и да ми обясняват колко тази власт не се
грижела за науката, искам да кажа, че слава Богу този кабинет успя да постигне такава
програма. Шест основни цели има тя – изграждане на конкурентна среда за качествени научни
и иновативни изследвания чрез постепенно повишаване на средствата за научноизследователска и иновативна дейност. Предвижда се средства по програмата да са между 600
млн. и 1 млрд. евро. Не е много, но не е малка.

Водещ: Имам една добра новина. Дами и господа, беше постигнат един успех, който го
нямахме до скоро – оперативна програма за наука и образование за интелигентен растеж 2014
– 2020 г. В програмния период през 2007 – 2013 не е договорена такава оперативна програма
за наука и образование. Не знам какво са правили предишните управляващи, но не са мислили
очевидно. Защото такава програма няма. Има за конкурентоспособност, има за социални
дейности, има за екология и краставици, но за наука и образование няма. И днес като вземат да
критикуват и министерството, и Игнатов, и фонда и не знам кой, и да ми обясняват колко тази
власт не се грижела за науката, искам да кажа, че слава Богу този кабинет успя да постигне
такава програма. Шест основни цели има тя – изграждане на конкурентна среда за качествени
научни и иновативни изследвания чрез постепенно повишаване на средствата за научноизследователска и иновативна дейност. Предвижда се средства по програмата да са между 600
млн. и 1 млрд. евро. Не е много, но не е малка. Да създаде благоприятна среда за
възпроизводство и развитие на капацитета на научния сектор, да се подобри качеството на
висшето образование, повишаване на броя на завършилите висше образование във
възрастовата група 30-34 г., подобряване качеството на предучилищното и училищното
образование, намаляване на дела на преждевременно напусналите системата. Знаете, че
много деца отпадат. Създаване на условия за развитие на личните и професионални знания и
умения през целия живот. Много други неща има в програмата, ще ги видите. Те са вече на
сайта на министерството. Но искам да поздравя министър Игнатов, защото една съвременна
страна не става богата с копаене на домати, колкото и да обичаме родната култура и колкото и
да възвеличаваме пасторалното село. Не, за домати никъде не плащат много. И в Америка не
плащат. Тя става богата с интелект и талант. Който се създава чрез образование и наука.
принадената стойност на интелектуалния продукт е 100%. Защото в главата правиш печалбата.
На Кремиковци,д ори и да работи, е 5%. Защото както сме казвали, въглищата са от Украйна,
рудата от Русия, токът не знам от къде и накрая ние само оставаме с пушека и саждите и
печелим 5% от целия труд и дейност. Съвременните, модерните, истинските икономики в
Европа и по света работят във високо интелигентни и във високи образователните сфери на
индустрията. Икономиката на познанието както я наричат – високите технологии,
информационните технологии са машините и локомотивите днес. Да, чушки се раждат в
България. Ама и в Унгария се раждат. Нашите не са златни. Но ако тук успеем да направим
образована, интелигентна прослойка, заплатите на IT специалистите започват от хиляди, не от
стотици левове. И ние трябва да инвестираме в нашите университети и в нашите училища.
Още повече пари трябват по тази програма. Поздравления за първата стъпка. 11.23 ЧАСА
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Текст: Тема: Коментар на водещия за ОП Наука и образование
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Национални печатни медии
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Няма намерена информация.
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Регионални печатни медии

Медиен мониторинг | 13/1/2013

Няма намерена информация.
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Периодични печатни издания
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Няма намерена информация.
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Интернет издания и блогове
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Няма намерена информация.
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