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 Да прехвърлят мост над „долината на смъртта“

 Да представят на пазара производството и процесите

 Да образоват предприемачите

Общности на знанието и иновациите· Каква е целта? 

Публично финансиране
(H2020, национално)

Пазарно финансиране (рисков 
капитал, компании, …)
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• Компания се състои от ∼120 европейски партньори
от миннодобивния и металообработващия сектор

• Финансово подкрепяна от ЕС European Union 
(2018г. приблизително EUR 55 M, EUR 400 M в продължение 
на 7 години)

• Нейният фокус е цялата верига на стойността на суровините: 
От проучването до добива, и от преработката до 
рециклирането, заместването и еко-проектирането 

Какво е EIT-суровини?

Визията на EIT суровини е да развие суровините като 
стратегическа сила в Европа за насърчаване на 
конкуретноспособността, растежа и привлекателността на 
миннодобивния оттрасъл чрез: 
• Радикални иновации;
• Нови подходи в образованието;
• Насочено предприемачество.



Партньори на EIT - суровини



A pan-European partner network

• Централа в Берлин, Германия

• Шест центъра за иновации

Хъбове, покриващи 23 държави в Европа

• Допълнителни регионални центрове за

общуване с местни мрежи

Организационна структура на 
EIT суровини



EIT суровини – Иновация, Образование и Предприемачество



EIT суровини – Иновация, Образование и Предприемачество
Създаване на 
контакти и 
изграждане на 
мрежи

Валидиране и 
ускоряване

Учене и 
осведомяване

Създаване и 
подкрепа за 
бизнеса

Информационен 
център за 
суровини

Суровини –
увеличаване на 
мащаба

Магистърска 
степен
Докторска степен

Суровини –
инкубатор и 
услуги за 
стартиране на 
бизнес

Суровини - срещи Суровини –
инфраструктурна
мрежа

Професионално 
учене през целия 
живот

Двигател за 
стартиращи и 
иновационни 
бизнеси

Суровини – лагер 
ИДЕЯ

Учене в
обществото

Двигател за 
растеж на МСП 

Суровини –
фасилитатор за 
предприемачи в 
компании



Регионална иновационна схема

Цел – да допринесе за развиване на 
иновационния капацитет на държавите и 
регионите, които са скромни и умерени 
новатори

Как?
• Чрез прехвърляне на добрите практики от 

Общностите на знанието и иновациите (KIC) в 
интегрирания триъгълника на знанието, 
обединяващ образование, научни изследвания и 
иновации

• Чрез целенасочена подкрепа за физически лица и 
формации от страните, отговарящи на условията 
за участие в регионалните иновационни схеми на 
EIT.



• Проект iDeepMon (Интелигентен 
мониторинг на дълбоки минни шахти) 
– автоматизирана система за проверка 
на минни шахти

Иновационни проекти

www.ideepmon.eu

Lock- / 

PushPull-

Tool
Guiding

Rails

mounted

to Cage

Rollers     

Bolts

http://www.ideepmon.eu/


MX650 – ROCK VADER
Използване на роботиката и 

автоматизацията

за проучване и добив на ПИ

RMDS IN DETAIL
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Образования – виртуална мина
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Създаване и подкрепа за бизнеса



www.eitrawmaterials.eu


