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 2 юни 2022 г. 
8.30–9.00    Регистрация
9.00–9.15     Откриване
       Кирил Петков, министър-председател на Република България

  Цветан Кюланов, и.д. ръководител на Представителството на Европейската    
комисия в България  

  Мария Габриел, европейски комисар по иновации, научни изследвания, култура,        
образование и младеж (видео обръщение)

  Кристина Кувая, посланик на Финландия в България 
9.15–10.45    I. Сесия: Дългосрочно сътрудничество между университетите 

и компаниите  
9.15–9.35             Университетите и корпорациите: от краткотрайно сътрудничество 

към стратегическо партньорство
  Тепо Хейсканен, директор, „Развитие и взаимодействие с бизнеса“, 
  Университет Аалто 

9.35–9.55           Институционализиране на сътрудничеството между университетите 
и индустрията – възможности и инструменти     
Д-р Сири Брорстад Борлауг, старши научен сътрудник, заместник-директор,    
„Научни изследвания и иновации“, Северен научен институт за иновации, 
изследвания и образование  

9.55–10.45            Коментари от акад. Николай Денков, министър на образованието и науката 
на Република България 
Проф. Георги Тодоров, декан, Факултет по индустриални технологии, 
Технически университет- София  
Мартин Богоев, изпълнителен директор, Nokia Solutions and Networks
Дискусия 

10.45–11.00     Кафе пауза
11.00–12.30    II. Сесия: Сътрудничество между университетите и частния 

сектор в областта на изследванията и иновациите
11.00–11.10       Публично финансиране за насърчаване на комерсиализацията 

на научните изследвания
Ане София Брамсен Далхман и Анемари Етцерод, 
служители за връзки и предприемачи, Иновационен фонд на Дания 

11.10–11.20       От изследвания към иновации и предприемачество в биотехнологиите - 
казус от Hei Therapeutics
Д-р Уини E. Свендсен, преподавател, Технически университет на Дания

11.20–11.40     Създаване и управление на иновационни и стартъп екосистеми 
в университетите 
Йохан Йодмарк, изпълнителен директор, Шведски инкубатори 
и изследователски паркове

11.40–12.30       Коментари от Даниел Лорер, министър на иновациите 
и растежа на Република България
Проф. Владислав Попов, заместник-ректор, Аграрен университет - Пловдив
Фредрик Олсон, Volvo Trucks Bulgaria

   Дискусия  
12.30–12.40   Заключителни коментари  
12.40–13.40   Коктейл
Модератор: Бойко Василев 



Тепо Хейсканен е директор „Развитие и взаимодействие с бизнеса“ в Университета Аалто във 
Финландия, като отговаря за сътрудничеството с корпорациите и връзките с основни партньори. 
Портфолиото му включва също така набиране на средства, поддържане на връзки с випускниците на 
университета, кариерна ориентация на студентите, както и развитие и анализи на Системата за 
управление на взаимоотношенията с партньорите. Преди да стане част от екипа на Университета 
Аалто през 2010 г., той работи като независим консултант по набиране на средства и международно 
сътрудничество в продължение на пет години. Тепо Хейсканен има опит в областта на медиите и 
комуникациите. 

Университетът Аалто е създаден през 2010 г. чрез сливането на три водещи финландски висши учебни заведения с 
основната цел да отговори на изискванията на обществото за иновативен изследователски университет, който да 
работи за постигането на по-добър свят. В продължение на малко повече от десет години Университетът Аалто успява 
да събере на едно място наука, изкуство, технологии и бизнес, и да се превърне в един от най-уважаваните университети 
в своята област. (www.aalto.fi)

Д-р Сири Брорстад Борлауг е старши изследовател в Северния научен институт за иновации, изслед-
вания и образование (NIFU) и нейната експертиза е в областта на организация на изследванията и 
сътрудничеството между научно-изследователски организации и обществото/индустрията. Тя е и 
заместник-директор на изследователския център R-QUEST, работещ в областта „качество на изследва-
нията“.

Северният научен институт за иновации, изследвания и образование (NIFU) е норвежки независим изследовател-
ски институт за социални науки, регистриран като фондация с нестопанска цел. Изследванията на NIFU обхващат цялата 
политика в областта на науката - от основното и средното училище, през висшето образование до научните изследва-
ния, иновациите и развитието на компетентността в професионалния живот. (www.nifu.no)

Центърът за качеството на изследванията и науката за влияние на политиките (R-QUEST), финансиран от 
Изследователския съвет на Норвегия, е 8-годишна инициатива, насочена към изследване на естеството и механизмите на 
качеството на научните изследвания. Основната цел на центъра е да разбере изследователските стандарти и практики 
в различни области на изследване и да допринесе за разработването на политики. (www.r-quest.no)

Ане София Брамсен Далхман и Анемари Етцерод са служители за връзки и 
предприемачи в Иновационния фонд на Дания.

Иновационният фонд на Дания е фонд, който инвестира в научноизследователска и развойна дейност. Той спонсорира 
и помага създаването на рамка за предприемачи, изследвания и бизнеси, които разработват иновативни и жизнеспособни 
решения за предизвикателствата на обществото. (www.innovationsfonden.dk)

Д-р Уини E. Свендсен е професор в Техническия университет на Дания – катедра по биотехнологии и 
биомедицина, секция за микробна и химическа екология, нано био интегрирани системи. Тя има 7 патен-
та и 12 заявления за патент в процес на обработка, и е основател на Hei Therapeutics.
(www.dtu.dk; www.orbit.dtu.dk/en/persons/winnie-edith-svendsen)

Hei Therapeutics разработва първото в света решение за домашен мониторинг от медицински клас за пациенти с 
хипотиреоидизъм, основано на най-съвременна микрофлуидика, микротехнология и изкуствен интелект. 
(www.bii.dk/news/meet-the-start-ups-hei-therapeutics/) 

Йохан Йодмарк е изпълнителен директор на Шведски инкубатори и изследователски паркове /SISP/ 
от 2020 год. Преди това е бил изпълнителен директор на фондация „Електрум“ с нейните два филиала 
- Изследователски център „Шиста“ и  бизнес-инкубатора „Стинг“. Той има предишен опит в сферата 
на политиката, правителствения сектор, връзките с обществеността и комуникациите.

Шведски инкубатори и изследователски паркове /SISP/ е асоциация на инкубатори на идеи и изследователски парко-
ве, състояща се от 64 организации от цяла Швеция, които заедно обединяват над 5000 фирми с повече от 70000 служители. 
Фокусът ú е насочен към фирми, чиято дейност се основава на науката и са ориентирани към растеж. Членовете на асоциа-
цията съвместно поддържат около 80 пространства за срещи, предлагат съдействие за оперативно бизнес развитие, 
често си сътрудничат с клъстъри и следват метода на тройната спирала. (www.sisp.se) 
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