ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ПРОЦЕДУРА BG05M2OP001-2.009
„ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДОКТОРАНТИ, ПОСТДОКТОРАНТИ,
СПЕЦИАЛИЗАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ - ФАЗА 1“
СПИСЪК НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ,
ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ОТХВЪРЛЕНИ НА ЕТАП „ОЦЕНКА НА
АДМИНИСТРАТИВНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТТА“
ВАЖНО:
Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
2014-2020 (ОП НОИР) публикува Списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне
на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“ по процедура за подбор на
проекти BG05M2OP001-2.009 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти,
специализанти и млади учени - фаза 1“.
Списъкът се публикува в съответствие с разпоредбите на чл.20, ал.4 от ПМС № 107/2014 г.
(съответно чл.18, ал.3 от ПМС 162/2016 г.).
Кандидатите, чиито проектни предложения са предложени за отхвърляне, могат да подадат
писмени възражения срещу предложението за отхвърлянето им до Ръководителя на
Управляващия орган на ОП НОИР в едноседмичен срок от деня, следващ датата на
съобщаването. Всички възражения следва да бъдат адресирани по следния начин:
ДО
Г-ЖА ЦВЕТАНА ГЕРДЖИКОВА
ГЛАВЕН ДИРЕКТОР
НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ И
МЕЖДУНАРОДНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ“ И
РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОП НОИР
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ № 125, БЛ. 5, ЕТ. 1
СОФИЯ 1113, БЪЛГАРИЯ
ОТНОСНО ПРОЦЕДУРА BG05M2OP001-2.009 „Подкрепа за развитието на докторанти,
постдокторанти, специализанти и млади учени - фаза 1“
Възражение във връзка с проектно предложение № BG05M2OP001-2.009-…………….
Възраженията се подават в запечатан плик по пощата или по куриер с обратна разписка, или
доставени на ръка и получили входящ номер в Деловодството на МОН в сградата на Главна
дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ на посочения адрес.
Възражения, изпратени по друг начин (напр. по факс или по електронна поща, или чрез ИСУН
2020), извън определения срок за разглеждане или на друг адрес, няма да бъдат разглеждани.
Управляващият орган на ОП НОИР НЯМА ДА изпраща индивидуални писмени уведомления до
всеки един от отпадналите на този етап на оценка кандидати!
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№ на
проектното
предложение

Име на кандидата

Наименование на
проектното
предложение

Основание за отпадане

1

BG05M2OP0012.009-0041

Югозападен
университет „Неофит
Рилски“

Докторантски
научно- Проектно
предложение
е
образователен център
подадено в 19:12 часа на
31.10.2016 г., т.е. след изтичане
на крайния срок за подаване на
проектни предложения.

2

BG05M2OP0012.009-0042

Институт по
биоразнообразие и
екосистемни
изследвания

Научен
потенциал
в
областта
на
биоразнообразието
и
екосистемните
изследвания – развитие на
следващо
поколение
изследователи
(ECOGENERATION)

Проектно
предложение
е
подадено в 19:20 часа на
31.10.2016 г., т.е. след изтичане
на крайния срок за подаване на
проектни предложения.

3

BG05M2OP0012.009-0043

Институт по
молекулярна биология
„Академик Румен
Цанев“

Повишаване
квалификацията на млади
изследователи
и
преподаватели в сферата
на
молекулярната
и
клетъчна биология

Проектно
предложение
е
подадено в 09:55 часа на
01.11.2016 г., т.е. след изтичане
на крайния срок за подаване на
проектни предложения.

4

BG05M2OP0012.009-0007

Институт по математика Подкрепа за развитието на
и информатика
творческия и иновативен
потенциал на докторанти,
постдокторанти и млади
учени в ИМИ-БАН и ФМИ
на СУ за успешна научна
кариера в областта на
математиката,
информатиката
и
компютърните науки

Проектното предложение не
отговаря на критерий 2 от
Таблицата за административно
съответствие и допустимост:
Формулярът за кандидатстване
не е подписан с квалифициран
електронен подпис (КЕП) от
представляващия кандидата или
упълномощено лице.

5

BG05M2OP0012.009-0009

Тракийски университет - Развитие потенциала и
Ветеринарномедицински конкурентоспособността
факултет
на докторанти, млади
учени,
студенти
във
Ветеринарномедицинските
науки

Проектното предложение не
отговаря на критерий 16 от
Таблицата за административно
съответствие и допустимост:
Заложени
са
нереалистични
целеви стойности за посочените
индикатори
и
същите
не
съответстват на целевите групи.

6

BG05M2OP0012.009-0020

Институт по
почвознание
агротехнологии и
защита на растенията
„Никола Пушкаров“ София

Кандидатът не отговаря на
критерии № 24 и № 28 от раздел
I, както и № 3 от раздел V на
Критериите за административно
съответствие и допустимост: От
страна
на
партньора,
декларацията за партньорство е

Интердисциплинарно
обучение за устойчиво
управление на почви, води
и контрол на растителното
здраве
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проектното
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Име на кандидата
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проектното
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Основание за отпадане
подписана само от един от
тримата
официално
представляващи партньора. Към
момента
на
подаване
на
проектното
предложение
партньорът не е отговарял на
изискванията за допустимост по
т.
12
от
Условията
за
кандидатстване. Обосновката за
избора на партньора, която е
направена във Формуляра за
кандидатстване е недостатъчна и
направения
избор
е
нецелесъобразен.

7

BG05M2OP0012.009-0040

Строителен факултет Университет по
архитектура,
строителство и геодезия

Мотивация за бъдещо
кариерно развитие на
докторанти и млади учени
в
областта
на
техническите строително –
инженерни науки.

Кандидатът не отговаря на
критерии № 24 и № 28 от раздел
I, както и № 1 от раздел III и № 3
от раздел V на Критериите за
административно съответствие и
допустимост: В Декларацията за
партньорство липсва дата на
подписване, като по този начин
Декларацията не отговаря на т. 24
от Условията за кандидатстване,
тъй като не е попълнена според
изискванията
на
образеца
(Приложение V); От страна на
партньора,
декларацията
за
партньорство е подписана само
от един от тримата официално
представляващи партньора; Към
момента
на
подаване
на
проектното
предложение
партньорът не е отговарял на
изискванията за допустимост по
т.
12
от
Условията
за
кандидатстване; не е спазено
изискването процентния дял на
защитилите докторантура да е не
по-малко от 50% спрямо броя на
зачислените докторанти на ниво
кандидат или негово звено;
обосновката
за
избора
на
партньора, която е направена във
Формуляра за кандидатстване е
недостатъчна и направения избор
е нецелесъобразен.
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