МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

ПОКАНА
Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „КОНКУРС БЪЛГАРСКА
НАУЧНА ПЕРИОДИКА - 2016 г. “
Целта на настоящата процедура е да стимулира и подпомогне разпространението на
висококачествено научно знание чрез издаването и разпространението на рецензирани
български научни периодични издания.

1. Общ бюджет на конкурса:
Прогнозният общ бюджет на конкурса за финансиране на българска научна периодика
– 2016 г. е 350 000 лева.

2. Минимален и максимален размер на финансирането за
конкретен проект:
Общият размер на финансирането за всеки индивидуален проект по настоящата
процедура следва да бъде в следните граници:
1) Минималната сума за всеки отделен проект е 4 000 лв.
2) Максималната сума за всеки отделен проект е 7 000 лв.
3) Не се допуска изкуствено разделяне на проекти, за да бъдат заобиколени
горните прагове.

3. Приложим режим на държавни помощи:
В настоящата процедура се прилагат правилата за минимална държавна помощ, по
смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година
относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на
Европейския съюз към помощта deminimis.

4. Срок за изпълнение на проекта:
Срок за изпълнение на одобрените проекти: 12 месеца.
За начална дата на проекта се счита датата на подписване на договора за финансиране.

5. Срок за подаване на проектните предложения
Проектните предложения се представят до 17:00 часа на 29.10.2016 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.

6. Изисквания към кандидатите и проектите.
Допустими кандидати:
Критерии за допустимост на кандидатите
Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са
юридически лица-предприятия по смисъла на Регламент 1407/2013, чрез своите
редакционни колегии, които редовно издават рецензирани български научни списания
или поредици.
Допустими по тази процедура са само кандидати, които издават българска научна
периодика, която е:
¬ рецензирана;
¬ с документирана редакционна политика и международна редакционна
колегия;
¬ с редовен график на публикуване и поне 3 годишна история.
Подкрепа ще се предоставя при равни други условия с предимство на издания, които
имат
¬ резюмета на публикациите на английски език и/или
¬ интернет страница, включително и на английски език.
Кандидатите 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.

Критерии за допустимост
предложения /дейностите/.

и

недопустимост

на

проектните

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) чиито представляващи са признати са 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) подадени от кандидати, които 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;
з) максималният размер на средствата, отпускани на предприятието кандидат заедно с с
другите получени от тях минимални помощи в България, включително в случай на едно
и също предприятие, на което е предоставен общ размер на помощта deminimis, в
България не може да надхвърля левовият еквивалент на 200 000 евро, съответно
100 000 евро за предприятие, което осъществява автомобилни превози,за чужда сметка
или срещу възнаграждение, за период от три бюджетни години двете предходни и
текущата.
За обстоятелствата от буква „а“ до „ж“ лицето/ата, представляващо/и организацията
подават декларация по образец (Приложение № 1).
За да бъдат одобрени за финансиране по настоящата процедура, кандидатите следва да
докажат, че са юридическо лице, чиято цел включва издаване на българска научна
периодика. 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. 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 източника;
- Списък на издадената периодика за последните три години с копирано
съдържанието на всеки брой.
Не са допустими предприятия, които осъществяват дейности по чл.1 параграф 2 от
Регламент 1407/2013.
Поканата се публикува в централен ежедневник и на интернет страницата на Фонд
„Научни изследвания“.
Пълната информация за конкурса и процедурите за кандидатстване може да намерите
на интернет страницата на Фонд „Научни изследвания“.
http://www.fni.bg

