ЗАПОВЕД
№ РД01/30 от 24.09.2021 г.
На основание чл. 24 от Закона за насърчаване на научните изследвания, чл. 35, ал. 1, т.4, вр. чл. 37, ал. 2,
вр. чл. 37, ал.1 от Правилника на Фонд „Научни изследвания” и въз основа на решение на
Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания” с Протокол № 3 от 24.09.2021 г.

Открива „Конкурс по Национална научна програма ВИХРЕН-2021.
Националната научна програма “Вихрен-2021” определя целите и принципите на финансиране,
предназначено да подкрепи учени с високи постижения:
Схемата за финансиране на водещи изследователи има за цел да подпомогне учени в етапа на тяхната
кариера, при който те са установени лидери в научните изследвания със значителни научни постижения.
Схемата за финансиране на установени изследователи има за цел да подпомогне учени, които са в
процес на организиране на собствен независим изследователски екип или изследователска програма.
Изследователите, кандидати по програмата, трябва да демонстрират новаторски характер, да
притежават амбиция и да могат да докажат осъществимостта на своето научно предложение. Проектите
по програмата “Вихрен-2021”, предназначени да подкрепят пионерните научни изследвания, са
основани на принципа „отдолу нагоре“ без предварително определени приоритети. Заявленията могат
да се подават във всяка научна област, като се обърне специално внимание на авангардните области на
науката и инженерството. По-специално се насърчават предложения от интердисциплинарен характер,
които пресичат границите между различни области на науката, пионерни предложения, насочени към
нови и нововъзникващи области на научни изследвания или предложения, които въвеждат
неконвенционални, иновативни подходи и научни изобретения.
Конкурсът по програмата „Вихрен-2021“ е с една крайна дата за подаване на проектни предложения за
трите основни научни области и съответните панели за оценка:
• Физически науки и инженерство (PSE панел),
• Науки за живота (LS Panel)
• Обществени науки и хуманитарни науки (SSH панел).
Кандидатите, които представят предложения, могат да поискат до три конкретни лица, които няма да
имат право да са оценители при оценката на тяхното проектно предложение.

1. Прогнозен бюджет по покана 2021 г. :
Бюджетът за първата година е 1 500 000 лв. за финансирането на 6 научно изследователски
проекта. Проектите ще бъдат финансирани за период от 5 години с общ бюджет по 1 500 000
лв. на година. В тази сума са включени 1 425 000 лв. за финансиране на проекти и 75 000 лв (5
% от общия бюджет на програмата), предвидени за оценителния процес, за мониторинг и
оценка на изпълнението на проектите, и за популяризиране на програмата от страна на Фонд
„Научни изследвания“ като финансираща организация.
Програмата се изпълнява чрез прилагане на две отделни процедури, съответно за два вида
проектни предложения - едното за „установен изследовател“, а другото за „водещ
изследовател“.
Бюджетът на предложението зависи от неговата продължителност и се изчислява като
максимална сума 265 000 лв. годишно за проект за „Водещ изследовател“ и максимален сума
210 000 лв. годишно за за проект за "Установен изследовател" за максимален период от пет
години. Бюджетът на проекта ще бъде намален на принципа pro rata temporis при по-кратък
срок на проекта.

2. Минимален и максимален размер на финансирането за конкретен
проект:
Размерът на средствата за конкретен проект е определен в специфичните условия за всяка от
програмите.
Не се допуска изкуствено разделяне на проекти, за да бъдат заобиколени горните прагове.
Публичното финансиране не трябва да надвишава 100% от общия размер на допустимите разходи на
проекта.

3. Срок за изпълнение на проекта:
Продължителността на проекта “ВИХРЕН-2021” е между 36 и 60 месеца.

4. Срок за подаване на проектните предложения
Публикуване на покана

до 24.09.2021

Начало на срока за кандидатстване

24.09.2021

Краен срок за подаване на предложения

09.11.2021

Проверка за допустимост

12.11.2021

Оценка на предложенията

10.12.2021

Информация за резултата от оценката

13.12.2021

Ориентировъчна

дата

за

подписване

на

17.12.2021

договор
Индикативни дати за
безвъзмездните средства

прехвърляне

Възможна начална дата на дейността

на

20.12-21.12.2021

01.02- 01.06.2022

Предложенията следва да се подадат по електронен път във Фонд „Научни изследвания“
(финансиращия орган). Документите, посочени в Общите насоки за Националните научни програми,
трябва да бъдат представени на български език в Фонд „Научни изследвания“ преди крайния срок за
подаване на документите. Административната част (част А), трябва да бъде подадена на български и на
английски език.
Проектното предложение (част В1 и В2) трябва да бъде изготвено на английски от изследователя.
Приемащата институция (юридическо лице заявител) трябва да потвърди връзката си и подкрепата си за
проекта и за изследователя. Като част от декларацията за ангажимент институцията трябва да представи
обвързващо заявление, че условията за независимост на изследователя са вече изпълнени или ще бъдат
предоставени на изследователя, ако проектното предложение бъде одобрено. Писмото за подкрепа на
приемащата институция (по образец) трябва да бъде отпечатано на хартията с официалната бланка на
приемащата институция, подписана, подпечатана и датирана от законния представител на
институцията. Предложенията, които не включват тази институционална декларация, ще бъдат
обявени за недопустими.
Изследователят е отговорен за представянето на предложението и всички други действия, които са част
от процедурата, като оттегляне, достоверност на информацията и т.н. За да е допустимо едно проектно
предложение, то следва да бъде подписано от официалния представител на кандидатстващата
организация и подадено не по-късно от 17:00 часа (българско време) на датата на крайния срок за
подаване на проектни предложения. Непълни предложения (когато части или секции от
предложението и/или декларацията за ангажимент на приемащата институция липсват) могат да бъдат
обявени за недопустими и няма да бъдат оценявани. Предложението трябва да бъде подадено преди
съответния краен срок в поканата.
Един изследовател може да подаде само едно предложение по този конкурс. Имайте предвид обаче, че
приемащата институция може да участва в повече от едно предложение.

1. Условия за допустимост
Допустими кандидати:
По програмата „Вихрен“ кандидатства кандидат-изследовател съвместно с българско висше училище
или научна организация, в която ще бъде осъществен проекта (кандидат-базова организация).
Финансирането по ННП се предоставя на базовата организация, която осъществява административно и
финансово обслужване на проекта и осигурява необходимите условия за неговото осъществяване.
Условията, на които трябва да отговаря изследователя, са определени в текста на ННП и специфичните
условия за програмата.
Допустими базови организации по настоящите процедури за подбор на проекти са само кандидати,
които са:
1) акредитирани висши училища по чл. 85 ал. 1, т. 7 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА
да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор"
2) научни организации по чл. 47, ал. 1 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат
обучение по образователна и научна степен "доктор"

Проверката за горепосочените обстоятелства се извършва в регистъра на НАОА.
На основание на акредитацията на бившия Национален институт по метеорология и хидрология – БАН
за провеждане на обучение по образователна и научна степен "доктор", предоставена от НАОА до 2022
год., допустими кандидати по настоящия конкурс са новооткритите научни организации Национален
институт по метеорология и хидрология към МОН и Институт за изследване на климата, атмосферата и
водите – БАН.
Кандидатите – базови организации по настоящата процедура трябва да са пряко отговорни за
изпълнението на дейностите по проектното предложение, а не да действат в качеството на посредници и
да извършват дейностите в проектното предложение от свое име и за своя сметка.
Кандидатите – базови организации по процедурата трябва да са субекти:
 осъществяващи научни изследвания;
и
 чиито дейности са изцяло с нестопански характер
или
 чиито дейности са със стопански и нестопански характер, но тези дейности са ясно разграничени
и начинът им на организация позволява проследяване на приходите и разходите, свързани с
тяхното изпълнение, вкл. чрез воденето на аналитична счетоводна отчетност. Когато кандидатът
упражнява стопански и нестопански дейности, финансирането, разходите и приходите за всеки
вид дейност се вземат предвид поотделно въз основа на последователно прилагани принципи за
осчетоводяване на разходите, които могат да бъдат обективно оправдани.
Придобитите в резултат от финансирането по настоящата процедура активи ще бъдат използвани само
за нестопански дейности и предоставеното финансиране няма да се използва за какъвто и да било вид
стопански дейности, включително и следните:
 научни изследвания по договор с предприятия/отрасъл;
 консултантски или други услуги, предоставяни на предприятия/отрасъл;
 отдаване под наем на активите (инфраструктурата/оборудването).
За да бъдат одобрени за финансиране по настоящата процедура, кандидатите – базови организации
следва да докажат, че са юридическо лице, чиято цел е осъществяване на научни изследвания и
изследвания и да поемат неотменим ангажимент за широко разпространението на резултатите от
фундаменталните научни изследвания при неизключителни и недискриминационни условия,
посредством преподаване, бази данни със свободен достъп, открити публикации или софтуер с отворен
код и др.
Допустими кандидати – изследователи са само водещи изследователи (установени лидери в научните
изследвания със значителни научни постижения) или установени изследователи (които са в процес на
организиране на собствен независим изследователски екип или изследователска програма).

2.

Критерии за недопустимост на кандидата

Потенциалните кандидати не могат да участват в конкурса за финансиране на проекти и да получат
финансиране в случай че:
а) са обявени в несъстоятелност или са в ликвидация; тяхната дейност е поставена под съдебен надзор;
са сключили споразумение с кредитори; са преустановили дейността си; са обект на производство,
свързано с такива въпроси или се намират в подобна процедура съгласно националните законови и
подзаконови актове;
б) те или лицата с правомощия за представителство, вземане на решения или контрол спрямо тях са
осъдени за престъпление по служба с влязла в сила присъда;
в) са признати за виновни за тежки правонарушения при упражняване на професионалната си дейност,
доказани с всякакви средства, които Изпълнителният съвет на Фонда може да обоснове включително с
решения на Европейската комисия и на международни организации;

г) те или лицата с правомощия за представителство, вземане на решения или контрол спрямо тях са
осъдени с влязла в сила присъда за измама, корупция, участие в престъпна организация, изпиране на
пари или всякаква друга незаконна дейност, ако тази незаконна дейност накърнява финансовите
интереси на Съюза;
д) умишлено са представили невярна информация с оглед получаване на финансиране по настоящата
процедура или не са представили изискваната информация;
е) към датата на подаване на документите за кандидатстване имат невъзстановени суми към Фонд
„Научни изследвания“ от предходни процедури и конкурси, което е доказано с влязло в сила съдебно
решение преди датата на обявяване на конкурса;
ж) са обект на неизпълнено разпореждане за възстановяване вследствие на предходно решение на
Европейската комисия, с което дадена помощ се обявява за незаконосъобразна и несъвместима с общия
пазар.
За да бъдат одобрени за финансиране по настоящата процедура, кандидатите – базови организации
следва да докажат, че са юридическо лице, чиято цел е осъществяване на научни изследвания и
разпространението на резултатите от фундаменталните научни изследвания при неизключителни и
недискриминационни условия, посредством преподаване, бази данни със свободен достъп, открити
публикации или софтуер с отворен код и др. ; публикуване или трансфер на технологии. Посоченото
следва да бъде доказано чрез представянето на следните документи:
- Устав или учредителен акт, от който да е видна основната дейност, за която е
регистрирано юридическото лице с нестопанска цел. Ако съответния документ е
публикуван в Държавен вестник или може да бъде посочен достоверен източник на
публична информация, документът не се прилага, а само се посочва източникът;
- Устройствен правилник или друг правилник за дейността, устав или други правила
уреждащи осъществяваните дейности и начинът на финансирането им;
- Утвърден индивидуален сметкоплан, от който е видно разделяне на икономическите и
неикономическите дейности, за целите на проекта.
Горепосочените документи могат да бъдат представени в един екземпляр от допустимите кандидати по
т. 3.1.1, като са валидни за всички проектни предложения, в които кандидатът участва като базова или
партньорска организация по конкурси от текущата година. Одобрените за финансиране кандидати,
преди да сключат договора, следва да представят като доказателства, в случай че осъществяват
дейности от икономически и неикономически характер, тези два вида дейности, както и средствата и
разходите за тях, да могат да бъдат ясно разграничени, следните документи:
- Годишен финансов отчет на кандидата за последната приключила финансова година към
датата на представяне на документа (вкл. годишен отчет за касовото изпълнение на
бюджета, за кандидатите, които го съставят);
- Информационен източник, свързан с водената от кандидата стопанска отчетност, от който
може да се проследи за кои дейности (стопански и нестопански) се използват съответните
активи на кандидата;
- Годишна данъчна декларация с входящ номер от Национална агенция за приходите (НАП)
на кандидата за последната приключила финансова година към датата на представяне на
документа.
В случай, че кандидатите не докажат горното декларирано обстоятелство, с тях няма да бъде сключен
договор. Ако една организация участва като базова организация с повече от едно проектни
предложения, тя подава тези документи само в един екземпляр.
В случай, че с кандидата бъде сключен договор, той ще поеме договорно задължение придобитото с
финансирането по проекта оборудване да бъде използвано само за неикономическите дейности
съгласно т.19 на Рамката, а именно:
а) основните дейности на научноизследователските организации и инфраструктури, по-специално:
¬ обучение за по голям брой човешки ресурси с по-добри квалификации;

¬ независими НИРД за повече знания и по-добро разбиране, включително съвместни НИРД,
при които научноизследователската организация или инфраструктура участва в ефективно
сътрудничество;
¬ широко разпространение на резултатите от фундаменталните научни изследвания, при
неизключителни и недискриминационни условия, например чрез преподаване, бази данни
със свободен достъп, открити публикации или софтуер с отворен код и др.;
б) дейностите по трансфер на знания, когато се извършват от научноизследователската организация или
инфраструктура (включително от нейните отдели или дъщерни структури), или съвместно с
научноизследователска инфраструктура, или от името на други такива субекти, и когато всички печалби
от тези дейности се реинвестират в основните дейности на научноизследователската организация или
инфраструктура. Възлагането на предоставянето на съответните услуги на трети страни посредством
открити тръжни процедури не засяга нестопанското естество на тези дейности.

3.

Партньорство и допустимост на партньорите

По настоящата процедура един кандидат – изследовател не може да участват с повече от едно проектно
предложение.
Организации – партньори не са допустими.
В процеса на изпълнение на дейностите по проекта бенефициентите могат да възложат на изпълнители
извършването на определени допълващи дейности по проекта, посредством състезателни, прозрачни,
недискриминационни и безусловни тръжни процедури, отговарящи на т.89-т.96 от Известие на
Комисията, относно понятието за държавна помощ, посочено в чл.107, §1 от ДФЕС(2016C 262/01). В
случаите, когато бенефициентите се явяват възложители по смисъла на чл. 5 или чл. 6 от Закона за
обществените поръчки1 (ЗОП), изборът на изпълнители се осъществява по реда на ЗОП. Изпълнителите
в процедури по възлагане дейности по изпълнението на проекта не са партньори.

4. Приложим режим на държавни помощи:
Дейностите, финансирани по настоящата процедура, излизат извън обхвата на чл. 107 от Договора за
Функциониране на Европейския Съюз в съответствие с чл. 2.1.1. „Публично финансиране на
неикономически дейности“ от Рамката за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации,
в съответствие с критериите и обстоятелствата, описани в т. 3.1, 3.6, 4.1 и 4.2 на настоящите Насоки.
Проверката и контрола се извършва по правила, приети от ИС.

5. Критерий и показатели за оценка
Всички предложения, подадени чрез системата за електронно подаване преди датата и часа, посочени в
Индикативния график, ще бъдат регистрирани в база данни. Всяко предложение, получено по друг
начин или след определеното по-горе време или дата, няма да се разглежда.
Критериите за допустимост за всяко предложение се проверяват от служителите на финансиращия
орган. Предложенията, които не отговарят на тези критерии, няма да бъдат оценявани или финансирани.
Кандидатите ще бъдат информирани съобразно Индикативния график, за резултата от проверката за
допустимост и приемливост. Имайте предвид, че предложението може да бъде обявено за недопустимо
или неприемливо на всеки етап от процедурата.
За да бъде считано за допустимо, предложението трябва да бъде:
1

Обн. ДВ бр. 13 от 16 Февруари 2016 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.107 от 18 декември 2020 г.

а) подадено в системата за електронно подаване преди крайния срок, посочен в условията на поканата;
б) с възможност за прочитане и отпечатване;
в) пълно, да включва поисканите административни данни, описание на предложението и всички
задължителни подкрепящи документи, посочени в документите по конкурса;
г) официалните документи на организацията бенефициент, описани в Общите насоки, трябва да бъдат
депозирани във финансиращия орган.
Кандидатите трябва да подадат съответния образец и да спазват инструкциите за съставяне на част В,
включени в това ръководство.
Предложението ще се счита за допустимо само, ако съдържанието му съответства на темите и схемата
за финансиране, включително конкретните условия за допустимост, определени в съответните части на
Общите насоки за националните научноизследователски програми и Специфичните условия за
кандидатстване по тази програма, и ако отговаря на всички критерии за допустимост. Когато има
съмнение относно допустимостта на дадено предложение, научното му оценяване може да продължи до
вземането на решение за неговата допустимост от Изпълнителния съвет на финансиращия орган. Ако
преди, по време на или след етапа на оценяването, стане ясно, че един или повече от критериите за
допустимост не са изпълнени, предложението се обявява за недопустимо и се оттегля от по-нататъшно
разглеждане.

5.1. ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА
Предложения Тип 1
Предложения Тип 1 са проектни предложения на учени, които през последните две години са
кандидатствали към ERC с българско висше училище или научна организация като базова организация,
отговаряща на условията за бенефициент по програмата, и са били оценени с категория А при
окончателното оценяване, но не са финансирани от ERC, се финансират директно, без да се оценяват
допълнително, като финансовият план на проекта се коригира в съответствие с условията на програмата
ВИХРЕН-2021.
Предложения Тип 2
Предложенията тип 2 са представени директно в отговор на настоящата покана и не попадат в
предложения тип 1. Тези предложения се оценяват първоначално на стъпка 1 в рамките на поканата от
съответния научен панел. Тези от тях, които преминат стъпка 1, ще бъдат включени в списъка на
предложенията, разглеждани на стъпка 2.
Проверка за допустимост
Предложенията първо се проверяват за допустимост, за да се гарантира, че всички критерии в тази
насока са изпълнени. Предложението трябва да отговаря на следните критерии за допустимост:
• да бъде подадено преди изтичане на крайния срок по поканата.
• да бъде пълно (т.е. всички заявени формуляри да са приложени, съответно части или раздели на
предложението, а подкрепящите документи трябва да бъдат попълнени и представени).
• Съдържанието му трябва да е свързано с целите на поканата „Вихрен-2021”.
• Трябва да отговаря на изискванията за допустимост на съответния тип проект, „Водещ изследовател”
или „Установен изследовател”, както и други критерии, посочени в съответната покана за предложения.

Допустимостта се проверява въз основа на информацията, предоставена от изследователя в
предложението. Когато има съмнение относно допустимостта на дадено предложение, научното
оценяване на проекта може да продължи до получаване на окончателно решение за оценка на
допустимостта. Ако стане ясно преди, по време или след фазата на оценяване, че един или повече от
критериите за допустимост не са изпълнени (например поради неправилна или подвеждаща
информация), предложението ще бъде обявено за недопустимо и не се допуска за последващо
разглеждане.

Независимо оценяване на проектните предложения
Проектните предложения тип 2 ще бъдат обект на независимо оценяване на два етапа. Проектните
предложения се оценяват от експертни панели в три области: Физични науки и инженерство (PSE),
Науки за живота (LS), Обществени науки и хуманитарни науки (SSH), които могат да бъдат подкрепени
от външни независими експерти. На стъпка 1 ще бъде направена оценка на разширеното резюме на
проектното предложение, научните приноси на изследователя и автобиографията му (няма да се
оценява пълното научно предложение). На стъпка 2 ще бъде оценена пълната версия на допуснатите
проектни предложения (включително пълното научно предложение) като проектните предложения
могат да бъдат изпратени за становище и до външни експерти, които не са членове на панела. Панелите
оценяват проектните предложения въз основа на индивидуалните оценки на членовете на панела и на
панелната дискусия, която ги следва. Въз основа на наличния бюджет по поканата, на едно
предложение на Водещ изследовател и на едно предложение от Установен изследовател ще бъде
предложено финансиране по програма „Вихрен-2021“ за всеки панел като панелът може да препоръча и
резервни проектни предложения. Процесът на оценяване по програмата „Вихрен-2021“ е предназначен
да идентифицира научните постижения на изследователите-кандидати по процедурата, желаещи да
работят или работещи в български научноизследователски организации или университети, независимо
от техния пол, възраст и други потенциални различия, а също и от прекъсвания на кариерата и
неконвенционално кариерно развитие. Оценителната процедура ще бъде наблюдавана, за да се
гарантира прозрачност, честност и безпристрастност при разглеждането на предложенията.
Критерии за оценяване
Единственият критерий за оценка на научни изследвания по програма „Вихрен-2021“ са върхови научни
достижения. Този критерий ще бъде приложен едновременно при оценката на: новаторската природа,
амбициозността и осъществимостта на изследователския проект; както и интелектуалния капацитет,
креативността и ангажираността на изследователя. По време на оценката на проектните предложения,
подадени от кандидатите за „установен изследовател“, ще бъде взет предвид прехода на изследователя
към научна самостоятелност. При кандидатите за „водещ изследовател“, изследователят е вече
утвърден лидер в областта на научните изследвания със значителен опит в научните постижения. Също
така ще бъдат взети предвид референтните показатели, посочени по-горе в съответните профили,
включително и очакваното минимално работно време, което ще бъде отделено за работа по проект
„Вихрен-2021“. Като цяло, проектите, които се състоят изцяло или до голяма степен от съпоставянето и
обобщаване на вече съществуваща информация в нови бази данни, издания или колекции, е малко
вероятно сами по себе си да представляват новаторски или „пионерни“ изследвания, въпреки че такива
ресурси биха били полезни за последващи новаторски изследвания. Следователно е малко вероятно
такива проекти да бъдат препоръчани за финансиране. Може да се използва софтуер за откриване на
плагиатство при анализ на представените проектни предложения. Подробните критерии, които ще бъдат
използвани при оценката на изследователския проект и на изследовател, са изложени по-долу.

1. Изследователски проект

Резултат

Новаторска природа, амбициозност и осъществимост
За „Установен изследовател“ и за „Водещ изследовател“
Новаторска природа и потенциално въздействие на изследователския
проект
До каква степен предложеното изследване е насочено към важни
предизвикателства?
До каква степен целите са амбициозни и надхвърлят утвърденото
познание в научната област (напр. нови концепции и подходи или
интердисциплинарни изследвания)?
До каква степен предложените изследвания са с висок риск/високи
постижения?
Научен подход
До каква степен очертаният научен подход е осъществим, като се има
предвид степента, в която предложеното изследване е с висок
риск/високи постижения (въз основа на разширеното резюме)?
До каква степен предложената методология за изследване и работната
програма са подходящи за постигане на целите на проекта (въз основа на
пълното научно предложение)?
До каква степен предложението включва разработването на нова
методология (въз основа на пълното научно предложение)?
До каква степен предложените срокове и ресурси са необходими и
надлежно обосновани (въз основа на пълното научно предложение)?

2. Изследовател
Интелектуален капацитет, креативност и ангажираност
За „Установен изследовател“
Интелектуален капацитет и творчество
До каква степен изследователят демонстрира способността да предлага
и провежда новаторски изследвания?
До каква степен изследователят предоставя доказателства за творческо
и независимо мислене?
До каква степен постиженията на изследователя обичайно носят
белезите на иновативност?
Ангажираност
До каква степен изследователят показва ангажираност към проекта,

необходима за неговото изпълнение, и желание да отдели значително
време за проекта (въз основа на пълното научно предложение)?

За „Водещ изследовател“
Интелектуален капацитет и творчество
До каква степен изследователят демонстрира способност да предлага и
провежда новаторски изследвания?
До каква степен изследователят предлага доказателства за творческо и
независимо мислене?
До каква степен постиженията на изследователя обичайно носят
белезите на иновативност?
До каква степен изследователят демонстрира добро научно ръководство
при обучението и напредъка на младите учени?
Ангажираност
До каква степен изследователят показва ангажираност към проекта,
необходима за неговото изпълнение, и желание да отдели значително
време за проекта (въз основа на пълното научно предложение)?

Прилагане на критериите за оценка
Всеки критерий за оценка ще бъде оценен по скала от 1 до 4. Допустимо е да се дадат и стойности с
половин единица.
Оценките показват следното по отношение на разглеждания критерий:
1. – Не е конкурентен (Not competitive).
2. – Много добър (Very Good).
3. – Отличен (Excellent).
4. – Изключителен (Outstanding).
Критерии за предложение за финансиране
Предложенията ще бъдат оценени въз основа на критериите за оценка, възприети от критериите за
възлагане на ERC-AdG и ERC-CoG. Първят етап на оценяване (етап 1) ще бъде използван за определяне
на проектни предложения тип 2, които ще бъдат допуснати до оценяване на етап 2. Оценката ще бъде
присъждана за всеки от двата критерия (виж таблицата по-горе). Всички отделни елементи от всеки
критерий ще бъдат взети предвид от експертите при тяхната оценка. Предложенията се оценяват
дистанционно и дискусията на оценителния панел ще бъде извършена дистанционно. Всеки панел ще
избере най-много 3 проектни предложения по конкурса за Установен изследовател и най-много 3
проектни предложения за Водещ изследовател, които ще бъдат включени в списъка с предложения в
стъпка 2 на оценката. Тези предложения трябва да имат не по-малко от 70% от максималната възможна
оценка. Избраните предложения ще бъдат разгледани в стъпка 2.

С настоящата заповед се утвърждават и образците за документи за кандидатстване и конкретните
условия и ред за конкурсната процедура.
Поканата към кандидатите за участие в конкурсната процедура да се публикува в централен
ежедневник и на интернет страниците на Министерство на образованието и науката и на Фонд „Научни
изследвания”.
Копие от настоящата заповед да бъде предоставена на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни
изследвания” и на деловодството .
Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок, считано от обявяването й по реда на АПК.

ПРОФ. Д.Х.Н. ГЕОРГИ ВАЙСИЛОВ
УПРАВИТЕЛ
ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

