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Наименование на конкурса:  

КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2018 г. - 

УНИВЕРСИТЕТСКА АГЕНЦИЯ НА ФРАНКОФОНИЯTA 

1. Обща информация за двустранната програма 

Конкурсът се обявява на основата на Споразумение между Университетска агенция на 

Франкофонията и Правителството на Република България относно седалище  за Антена на Бюрото 

на  Университетска агенция  на Франкофонията  за Централна и Източна Европа, подписано на 

01.10.2012 год. и Меморандум за разбирателство между Фонд „Научни изследвания към 

Министерство на образованието и науката на Република България и Университетска агенция на 

Франкофонията за финансиране на съвместни изследователски проекти, подписан в София на 

25.05.2016 год.  

Водеща институция по програмата от страна на Университетска агенция на Франкофонията 

е Бюрото за Централна и Източна Европа на УАФ, а от българска страна е Министерството на 

образованието и науката (МОН) чрез  Фонд ”Научни изследвания” (ФНИ).  

1.1. Обща рамка на сътрудничеството между България и Университетската 

агенция на Франкофонията 

1.1.1. Сътрудничеството има за цел: 

- Насърчаване създаването на европейски научни мрежи, допринасящи за изграждането 

на Европейско научноизследователско пространство и насърчаване приема на 

изследователи от Централна и Източна Европа в българските институции; 

- Интегриране на българските институции в Европейското научноизследователско 

пространство чрез активното участие и мобилността на млади изследователи 

франкофони; 

- Постигане на синергия с други научно-изследователски програми и с други програми 

за мобилност: програми за двустранно научно сътрудничество, европейски прогрaми 

за научни изследвания и т.н.; 

 

1.1.2. Допустими участници  

Поканата за участие е отправена към изследователски звена, част от институции, 

членуващи в УАФ от следните държави от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) : Албания, Армения, 

Азербайджан, Босна и Херцеговина, България, Беларус, Естония, Грузия, Гърция, Киргизистан, 

Казахстан, Латвия, Литва, Молдoва, Македония, Полша, Румъния, Руската федерация, Словакия, 

Словения, Сърбия, Таджикистан, Турция, Тюркменистан, Узбекистан, Украйна, Унгария, Хърватска, 

Чешката република, Черна гора. (cf. www.auf.org/nos-membres).  

NB : Институциите трябва да са членове на УАФ към момента на подписване на договора.  

 

1.1.3. Изграждане на консорциумите 

Предложенията за проекти трябва да бъдат депозирани от консорциум, съставен от поне 

три институции от три различни държави, от които :  

- поне една институция от България (висше учебно заведение или 

научноизследователски център)  

- поне една институция от страна от Централна и Източна Европа (различна от България), 

виж т.1.1.2 
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- институция член на УАФ от Централна и Източна Европа или други региони : Централна 

Африка и Големите езера, Западна Африка, Северна и Южна Америка, Тихоокенския 

басейн, Карибите, Западна Европа, Магреб, Близкия Изток, Индийския океан.  

Консорциумът трябва да определи институция, вносител на проекта. Вносителят трябва 

задължително да бъде от Централна и Източна Европа. (виж т.1.1.2). 

Консорциумът трябва да посочи научен ръководител на проекта. Той трябва задължително 

да работи в институцията вносител на проекта.  

Институцията вносител на проекта подава досието онлайн от името на Консорциума в УАФ.  

Българските институции трябва да отговарят и на изискванията на българските власти, 

съгл. разпоредбите на Информационния документ за Модула УАФ-БГ – Сътрудничество с 

Университетската агенция на Франкофонията. 

 

1.1.4. Общи критерии за допустимост  

Всички членове на консорциума трябва да отговарят на следните изисквания, без които 

представените предложения няма да бъдат разгледани : 

- да са заплатили членските си вноски към УАФ (важи за институциите членове) ; 

- да подадат формуляра за кандидатстване онлайн в УАФ в предвидения срок ; 

- да представят всички изисквани документи  

Българските институции трябва също така да представят предложенията си за проекти 

пред ФНИ. 

1.2. Научни области 

Ще бъдат финансирани проекти в следните научни области: 

- Математика и информатика; 

- Устойчива енергетика, околна среди и екосистеми; 

- Здравеопазване  и биотехнологии; 

- Физика и материалознание; 

- Хуманитарни и обществени науки. 

Предложения за проекти, разработващи теми в следните три насоки ще се ползват с 

предимство при оценяване на научната стойност на проектите: 

- Биохимия и биотехнологии с приложение във фармацевтичната и 

хранителновкусовата промишленост; 

- Информационните технологии в служба на енергетиката на бъдещето; 

- Материално и нематериално културно наследство (вкл. културно наследство в 

дигиталната ера, като - 3D моделиране, географски информационни системи, онлайн 

архивиране и т.н.). 

 

2. Финансови условия 

2.1. Бюджет на конкурса от страна на ФНИ 

Прогнозният общ бюджет на конкурса е  60 000.00 лв., от които 30 000.00 лв. от бюджета за 

2018 г. 
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Общият размер на финансирането за всеки индивидуален проект по настоящата 

процедура следва да бъде съобразен с допустимите разходи и да бъде в следните граници:  

1) Минималната сума за всеки отделен проект е 8 000 лв. 

2) Максималната сума за всеки отделен проект е 12 000 лв. 

Етапи на финансирането на одобрените проекти 

Финансирането на избраните проекти се осъществява на основание на : 

- Договор за финансиране между ФНИ и българската научна организация, участваща 

в проекта  

- Договорите, сключени между УАФ и останалите участници в консорциума  

 

В рамките на продължителността на проекта трябва да бъдат изготвени два доклада: 

- междинен научен и финансов отчет (в края на първата година на проекта). Тези отчети 

ще бъдат изготвени съобразно насоките на УАФ и се представя само на УАФ. 

Българският колектив не предоставя отделен междинен отчет към ФНИ.  

- и финален научен и финансов отчет представен на УАФ и на ФНИ.  

Междинното оценяване след първата година се извършва само от УАФ и продължаване на 

финансирането от страната на ФНИ за втората година от проекта ще бъде обусловено от тази 

оценка, в зависимост от наличните средства. 

 

Договорът за финансиране между ФНИ и българската научна организация, участваща в 

проекта, се изпълнява и отчита на един етап. Предоставянето на финансирането се извършва на 

два транша – 50% от сумата за проекта от бюджета на Фонда за 2018 г. и 50% от сумата на проекта 

от бюджета за 2019 г.  

Краен срок за предоставяне на първия транш от авансовото плащане (50% от бюджета на 

проекта) е 30 дни след сключване на договора за финансиране на проекта. 

Вторият транш (50% от бюджета на проекта) се предоставя след положително решение на 

смесена комисия, взето по кореспондентски път чрез размяна на писма. 

Краен срок за предоставяне на Отчет по договора с ФНИ е 30 дни, считано от датата на 

приключване на договора. Отчетът се придружава с доклад за финансов одит от лицензиран 

одитор. 

Непризнатите разходи при финансовия одит се възстановяват на Фонда.  

Краен срок за предоставяне на Оценка за изпълнението на проекта е 90 дни, считано от 

датата на предаване на Отчета по проекта.  

2.2. Категории допустими разходи 

Приемливи разходи за финансиране на научни изследвания и мобилност от българска 

страна в рамките на настоящата процедура са следните видове разходи: 

Преки разходи за: 

 Командировки, а именно разходи свързани с мобилността и включват: транспорт, 

настаняване, храна, такси за правоучастие в научни форуми; 

 Разходи за закупуване на дребно оборудване /канцеларско, компютърно/ и с 

оповестяването на резултатите от проектите /публикации/, като този размер не следва 

да надвишава 20 % от общия бюджет на проекта. 

За българската страна неизползваните суми за първата година могат да се прехвърлят за 

втората година. 
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Разходите са командировки са съгласно българското законодателство. 

Разходи, излизащи извън посочените групи, не са допустими. 

Предоставените от Фонд „Научни изследвания“ средства покриват единствено разходите 

на българските изследователи свързани с пътуванията им до страните на партньорските 

институции по проектите и разходи, свързани със закупуването на дребно оборудване и 

оповестяване на резултатите от проектите. 

 

2.3. Срок за изпълнение на проекта 

Срок за изпълнение на одобрените проекти: 24 месеца. 

За начална дата на проекта се счита датата на подписване на договора за финансиране. 

 

3. Указания за начина на кандидатстване и срок за подаване на документите 

3.1. Подаване на проектните предложения във ФНИ 

Проектните предложения  се представят до 17 часа на 18.10.2018 г. в деловодството на 

Фонд "Научни изследвания" на хартиен и електронен носител, както следва:  

- на хартиен носител в един екземпляр на български език с оригинални подписи и печати;  

- в електронен формат на български език, като документите, съдържащи подписи, са 
сканирани. 

 

 Срокове по конкурса: 

- Срок за обявяване на конкурса: 03.09.2018 г.; 

- Дата за затваряне на конкурса:  до 18.10.2018 г.; 

- Срок за оценяване: 28.11.2018 г. 

 

3.2. Процедура по съвместна оценка на проектно предложение 

- ФНИ и УАФ извършват паралелно преглед на допустимостта на предложенията за проекти. 
Списъкът на допуснатите до оценяване проекти ще бъде публикуван на сайтовете на 
Бюрото за Централна и Източна Европа на УАФ (www.auf.org/europe-centrale-et-orientale/) 
и на ФНИ (www.fni.bg). 

- След това предложенията за проекти ще бъдат представени за научна оценка от 
квалифицирани експерти, съобразно покритите от тях области. За тази цел УАФ и ФНИ ще 
съставят две експертни комисии. 

- Въз основа на научните оценки и с оглед на разполагаемите средства, смесена комисия от 
представители на УАФ и ФНИ ще изготви списък с одобрени за финансиране проекти и 
бюджет за всеки проект.  Решението може да бъде взето и о кореспондентски път чрез 
размяна на писма. 

- Окончателният списък с резултатите ще бъде публикуван на сайтовете на ФНИ (www.fni.bg) 
и на БЦИЕ на УАФ (www.auf.org/europe-centrale-et-orientale/).  
 

4. Карта за научна оценка на проектно предложение от страна на ФНИ 

Карта за научна оценка на проектно предложение 

Критерии за научна оценка на проектните предложения Максимален брой 
точки 
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1. Научна стойност на предложението за проект 40 

важността и сложността на засегнатата тематика и на заложените цели ; 
оригиналността на предложените решения ; методология и работен план, както и 
съответствие с областите, посочени като приоритетни в т. 1.2. 

 

2. Качество и експертен потенциал на изследователските екипи в областта на 
проекта 

30 

научната експертиза на координатора на проекта и на екипа ; публикации на 
изследователи, участващи в проекта в издания с импакт фактор или включени в 
международно признати бази данни от областта на проекта 

 

3. Взаимно допълване на дейностите по проекта 10 

взаимно допълване на изследователските екипи (споделени приноси, равномерно 
разпределение на периодите на мобилност) ; допълнителни ползи от 
сътрудничеството ; активно участие на докторанти и пост-докторанти 

 

4. Ефикасност 10 

съгласуваност между заложените по проекта дейности и искания бюджет  

5. Интегриране в Европейското научноизследователско пространство и 
перспективи за развитие на сътрудничеството  

10 

дейности, насочени към интеграцията на институциите в Европейското 
научноизследователско пространство; допълняемост на проекта спрямо други 
научноизследователски програми (Програма « Рила» и др.) ; перспективи за бъдещи 
сътрудничества : кандидатстване със съвместни проекти по програма  Х2020 и др. 

 

Обща числова оценка 100 

 

Мотивирано заключение /задължително/ 

 

 

Препоръки /ако е приложимо/ 

 
 

 

Ще се финансират само предложения за проекти събрали минимум 70 точки. 


