
Institut de Informaticã,
Inteligenþã Artificialã ºi
Tehnologie, inaugurat la
Sofia

Î
n proximitatea noastrã a apã-
rut un centru important pen-
tru informaticã ºi inteligenþã
artificialã. Institutul de Infor-
maticã, Inteligenþã Artificialã

ºi Tehnologie (INSAIT) a fost inau-
gurat luni la Sofia. Acesta a fost
creat în parteneriat cu cele mai
mari douã universitãþi de tehno-
logie din Elveþia: ETH Zurich ºi
Institutul Federal Elveþian de
Tehnologie din Lausanne (EPFL).
Google, Amazon ºi DeepMind au
investit în proiect. La inaugurare
au participat preºedintele Rumen
Radev, prim-ministrul Kiril Petkov,
comisarul european pentru ino-

vare, cercetare, culturã, educaþie
ºi tineret Mariya Gabriel, ministrul
educaþiei ºi ºtiinþei Nikolai Den-
kov, ministrul inovãrii ºi creºterii,
Daniel Lorer ºi ºeful Departamen-
tului Federal al Elveþiei pentru
Afaceri Economice, Educaþie ºi
Cercetare, Guy Parmelin, care este
ºi fost preºedinte al Elveþiei. Pet-
kov a declarat cã INSAIT va fi
condus de oameni de ºtiinþã de
renume mondial, bulgari ºi strãini,
de la cele mai bune universitãþi
din Statele Unite ºi Israel. Se
aºteaptã ca institutul sã facã din
Bulgaria un centru important
pentru informaticã ºi inteligenþã

artificialã ºi sã încurajeze cele mai
mari corporaþii din lume sã ope-
reze în Bulgaria. "Guvernul îºi þine
promisiunea de a-i aduce înapoi
acasã pe cei mai talentaþi oameni
ai naþiunii", a spus prim-ministrul,
care a adãugat: "Bulgaria se aflã
ferm în spatele acestui institut ºi îl
va finanþa cu 10 milioane de do-
lari SUA pe an în urmãtorii 10 ani,
ceea ce înseamnã un total de 100
de milioane de dolari". În plus,
Google, Amazon ºi DeepMind vor
pune 7 milioane de dolari, iar
companiile de tehnologie bulgare
îl vor susþine cu 6 milioane de do-
lari. "Acest model de finanþare

creeazã o punte între ºtiinþã ºi afa-
ceri, care, susþinutã de guvern, se
poate dezvolta cu succes ºi creºte
calitatea vieþii în Bulgaria", a co-
mentat Petkov. Premierul a trans-
mis mulþumiri speciale cercetãto-
rului bulgar Martin Vecev, care a
venit cu ideea creãrii institutului.
Vecev conduce Laboratorul de
sisteme sigure, fiabile ºi inteli-
gente de la ETH Zurich.
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