МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

ПОКАНА
Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „КОНКУРС ЗА
ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2016 г. –
УНИВЕРСИТЕТСКА АГЕНЦИЯ НА ФРАНКОФОНИЯTA“

Целта на настоящата процедура е подкрепа на дейности, свързани с международно
научно-техническо сътрудничество за осъществяване на преки контакти между учени и
научни колективи от университети и научни институции на България и държавите,
включени в Годишната оперативна програма на Фонд „Научни изследвания“, в
съответствие със съответните двустранни договорености и националните
законодателства на всяка от държавите.
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
хранително-вкусовата промишленост;
- Информационните технологии в служба на енергетиката на бъдещето;
- Материално и нематериално културно наследство в дигиталната ера (3D
моделиране, географски информационни системи, онлайн архивиране и т.н.).

1. Общ бюджет на конкурса:
Прогнозният общ бюджет на конкурса е 60 000 лв., от които 30 000 лв. от бюджета за
2017 г.

2. Минимален и максимален размер на финансирането за
конкретен проект:
Общият размер на финансирането за всеки индивидуален проект по настоящата
процедура следва да бъде съобразен с допустимите разходи и да бъде в размер 20
000.00 лв.

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.

4. Срок за подаване на проектните предложения
Проектните предложения се представят до 17 часа на 15.11.2016 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.

5. Изисквания към кандидатите и проектите.
Допустими кандидати:
Критерии за допустимост на кандидатите
Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са български кандидати,
които са:
1) Акредитирани висши училища по чл. 85 ал. 1 т. 7 на ЗВО.
2) Научни организации по чл. 47 ал. 1 на ЗВО.
Кандидатите по т. 1 и т. 2. трябва да отговарят на определението за „организация за
научни изследвания и разпространение на знания“ по т. 15 б „б“ от Рамката за
държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации.
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.
Кандидатите 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).

Критерии за допустимост
предложения /дейностите/.

и

недопустимост
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проектните

По настоящата процедура са допустими за финансиране само проектни предложения,
включващи научен проект, по които партньорите от двете страни работят заедно и по
възможност допълвайки се.
Поканата се публикува в централен ежедневник и на интернет страниците на
Министерство на образованието и науката и 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

