Въпроси и отговори във връзка с Конкурс за проекти по програми за двустранно
сътрудничество – България – Австрия – 2020 г.
15.12.2020 г.
1. Въпрос
В Декларация – Приложение 3, научният ръководител декларира, че не ръководи
повече от два проекта, финансирани от Фонда, въз основа на проведени конкурси по
чл.35 от Правилник на Фонд „Научни изследвания“. В момента съм ръководител на
проект, финансиран от ФНИ (ДН 17/22), конкурс за фундаментални научни изследвания.
Участвам и в ННП "Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“,
където съм ръководител на работна задача в работен пакет на компонент 2.
Въпросът ми е дали това участие в ННП "Храни" се брои като ръководна длъжност, още
повече, че тази национална научна програма не е базирана на конкурсен принцип? В
тази връзка дали мога да бъда ръководител на проект по програма за двустранно
сътрудничество България-Австрия?
Отговор
Ограничението, описано в Правилника на Фонд „Научни изследвания“, се отнася само
за проекти, финансирани въз основа на конкурси на Фонда.
2. Въпрос
В указанията към конкурсната документация е записано: "Проектните предложения се
представят до 17 часа на 1 март 2021 г. по електронен път към Фонд "Научни
изследвания" в електронен формат..." Под електронен път се разбира по е-майл или на
конкретен сайт?
Отговор
На страницата, на която е обявен конкурса, в срок не по-кратък от 45 дни преди крайната
дата за подаване на документите, ще бъде публикуван адреса на страницата за
подаване на проектните предложения.
16.12.2020 г.
3. Въпрос
1. Допустимо ли е да участвам в проект по програмата, като "учен/експерт с постижения
в научната област на проектното предложение" при положение, че:
 притежавам научна степен „доктор“ от 29.09.2015 г.
 имам участия в научни проекти и имам публикации през последните 5 години, но
не работя на постоянен договор в научна организация?
2. В случай на положителен отговор на първия въпрос, в научната биография, която се
изисква да представя, в полето „Месторабота – научна организация, научно звено“
следва да впиша местоработата си на постоянен договор (въпреки, че това не е научна
организация) или следва да впиша името на научната организация, която подава
проектното предложение, но с която ще имам граждански договор едва при евентуално
одобрен проект?
Отговор
1. Да, допустимо е.
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2. В научната биография трябва да запишете юридическото лице, където сте назначен
на трудов договор.
4. Въпрос
Каква е процедурата за включването ми в базата данни на Фонд „Научни изследвания“,
тъй като към момента нямам регистрация?
Отговор
Необходимо е да бъде подадена научната биография – част от проектното
предложение.
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