1. ОБЩО ОПИСАНИЕ
Приоритетна ос № и
наименование
Инвестиционен
приоритет
№
и
наименование

„Научни изследвания и технологично развитие“

1а
„Укрепване
на
инфраструктурата,
необходима
за
научноизследователска и иновационна дейност (НИД), подобряване на
капацитета за реализиране на достижения в областта на
научноизследователската и иновационната дейност и насърчаване на
центрове на компетентност, по-специално центрове, които са от интерес
за Европа“.
Специфична цел № и 2 “Подобрение на териториално и тематично разпределение на научни
инфраструктури с цел развитие на регионална интелигентна
наименование
специализация“
Наименование
ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНИ НАУЧНИ ЦЕНТРОВЕ
Кратко описание и Основната цел на процедурата е подобряване на капацитета за
аргументация
за икономическо развитие на българските региони чрез предоставяне на
по-високи и ориентирани към пазарните нужди публични инвестиции в
изпълнение
приложни изследвания и научноизследователска инфраструктура.
Тази цел ще бъде постигната въз основа на следните специфични цели:
1. Концентриране на публичните инвестиции за развитие на научно –
изследователската и развойна дейност с отчитане на
съществуващите в региона икономически/индустриални сектори и
развитието на социалните дейности и политики – здравеопазване,
екология, образование, култура, транспорт, туризъм, спорт и др.
2. Развитие/повишаване на капацитета на местните власти (областна
управа, община, кметства) и структурите на гражданското общество
за сътрудничество при изграждането на партньорства между
научноизследователските организации, висшето образование и
бизнеса на регионално ниво.
3. Целево създаване и развитие на подходящи условия за задържане и
професионално развитие на младите изследователи и специалисти за
успешното и устойчиво участие в образователните и
изследователски звена, включително и привличане/трансфер на
млади български и чуждестранни учени и специалисти от столицата
или чужбина в съответния регион, съобразно . регионалните нужди
на пазара на труда.
4. Изграждане и развитие на устойчиви регионални и национални
партньорства „Наука – бизнес“;
По процедурата ще бъдат подкрепяни НИРД единствено в
приоритетните области, идентифицирани в Иновационната
стратегия за интелигентна специализация на Република България
(ИСИС):
• Мехатроника и чисти технологии;
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•
•
•

Индустрия за здравословен живот и био-технологии;
Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии;
Информатика и ИКТ.

В рамките на настоящата процедура ще бъдат подкрепени до 20
регионални центъра на територията на страната. Въз основа на
извършен анализ на социално-икономическия профил за развитие на 28те областни центрове на територията на България, наличието на
регионална научноизследователска инфраструктура и пазарното търсене
са идентифицирани възможностите за изграждане на партньорства
„наука-бизнес“. В тази връзка процедурата предоставя възможност за
получаване на „бонус точки“ за проектни предложения, насочени към
поне едно от идентифицираните по-долу приоритетни направления
за съответния район на планиране 1:
Мехатроника
и чисти
технологии

Северозападен
район

Враца
Ловеч
Монтана

Индустрия
за
здравословен
живот
и
биотехнологии
Плевен
Враца
Видин

Нови
технологии в
креативните и
рекреативните
индустрии

Информатика
и ИКТ

Видин
Враца

Видин
Враца
Ловеч

Северен
централен
район

Габрово
Русе

Разград
Русе

В. Търново
Русе
Свищов

В. Търново
Русе
Свищов

Североизточен
район
Югозападен
район
Южен
централен
район

Шумен
Варна
Перник

Добрич
Варна
Перник

Варна
Шумен
Благоевград

Смолян
Кърджали

Пазарджик
Хасково
Кърджали

Пловдив
Хасково
Кърджали

Варна
Добрич
Благоевград
Ботевград
Пловдив
Хасково
Кърджали

Югоизточен
район

Казанлък
Сливен
Ямбол
Стара Загора

Стара Загора

Стара Загора
Сливен
Ямбол

Стара Загора
Сливен
Ямбол

От териториалния обхват на настоящата процедура е изключена област
София-град, Код: BG411, с оглед на значителната концентрация на
инвестиции (публични и частни) в научноизследователска и развойна
дейност (НИРД) в Югозападния район, както и на кадри, заети в НИРД.
Според наличните статистически данни, публикувани от Националния
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Източник: Анализ на потенциала за развитие на регионални научни ценнтрове н България
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статистически институт, през 2015 г. в Югозападния икономически
регион са направени около 75% от всички инвестиции в НИРД, като в
този регион са заети над 58% от заетите в НИРД.

Демаркация

Процедурата планира допълнително ще стимулира проекти, които са
включени в Националната пътна карта за научна инфраструктура в
България, посредством предоставяне на бонус точки.
Настоящата процедура няма да подкрепя научни организации, които са
получили финансиране по процедура „Изграждане и развитие на
Центрове за върхови постижения“ и „Изграждане и развитие на
Центрове за компетентност“ с оглед избягване на двойно финансиране.
Демаркация
с
Оперативна
програма
„Иновации
и
конкурентоспособност“ 2014-2020 г.
По настоящата процедура няма да бъдат финансирани НИРД по
отношение на тестване на прототипи, завършване и тестване на системи
в реална производствена среда.
Подкрепата по ОП НОИР е насочена към изграждане на необходимата
научноизследователска инфраструктура и човешки потенциал за
провеждане на изследвания в тематичните области на Иновационната
стратегия за интелигентна специализация (ИСИС). В новоизградената/
модернизирана научноизследователска инфраструктура ще се
извършват изследвания, водещи до създаването и разпространяването на
публично достъпно знание в областите на ИСИС, което от своя страна
ще служи като стимул и научна база за иновационната активност на
бизнеса. ОП ИК от своя страна ще интервенира в подкрепа за
извършване на приложни изследвания и иновации с цел създаване или
усъвършенстване на конкретни продукти и услуги в предприятията и
тяхната комерсиализация, ползвайки изградения капацитет и
резултатите от изследванията в рамките на центровете за компетентност
и за върхови постижения, висшите училища и научни организации.
Демаркация между двете програми е осигурена и по отношение на
допустимите бенефициенти, тъй като по настоящата процедура няма да
се предоставя подкрепа на предприятия за НИРД.
Демаркация с програма „Хоризонт 2020“:
С цел да се увеличи българското участие в Програмата на ЕС за научни
изследвания и иновации – „Хоризонт 2020”, българските учени се
нуждаят от достъп до високо качествени и съвременни научни
инфраструктури. Те трябва да развият таланта си и да получат подкрепа
за създаване на партньорски мрежи с учени от други страни на ЕС.
В рамките на приоритет „Високи постижения в научната област” на
Рамкова програма „Хоризонт 2020” се предоставя финансиране за
сформиране на проектни консорциуми за научноизследователска
инфраструктура (конструиране на тяхната правна, финансова рамка,
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Продължителност
Териториален обхват
Начин на реализация
Бюджет до (в лева)

инженерни планове и др.). Финансирането е насочено към разработване
на бизнес планове и допълнителни „меки мерки“ (обучение на персонал,
работа със специализирано оборудване, мобилност на изследователи и
т.н.) и не предоставя подкрепа за инвестиционни дейности (закупуване
на оборудване и/или изграждане на научноизследователска
инфраструктура).
Подкрепата по настоящата процедура на ОП НОИР е насочена към
изграждане/модернизиране на научноизследователската инфраструктура
в България,
което ще
спомогне
за
повишаване
на
научноизследователския капацитет на научните организации и
създаване
на
привлекателни
условия
за
изследователите.
Модернизирането на научноизследователската среда
е важна
предпоставка за задържане на българските учени в страната, както и за
привличане на учени от световна класа. В резултат на това може да се
очаква по-широко участие на българските научни организации в
„Хоризонт 2020” и привличане на допълнителни безвъзмездни средства
за съпътстващи научноизследователски дейности, предоставени от
„Хоризонт 2020”.
2018 – 2023 г.
Дейностите ще се изпълняват на територията на Република България,
като допустими са само дейности извън област София-град, Код: BG411.
Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на
проектни предложения по чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗУСЕСИФ.
100 000 000 лева

За компонент 1. Мехатроника и чисти технологии – 35 000 000 лв.;
За компонент 2. Индустрия за здравословен живот и биотехнологии –
35 000 000 лв.;
За компонент 3. Нови технологии в креативните и рекреативните
индустрии – 15 000 000 лв.;
За компонент 4. Информатика и ИКТ –15 000 000 лв.
2. СПЕЦИФИЧНИ КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ
Допустими
Допустими кандидати и партньори:
Научноизследователски организации по смисъла на т. 15, буква бб от
бенефициенти
(кандидати
и Рамката за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации
(2014/C 198/01) (Рамката) 2, регистрирани на територията на България.
партньори)
Допустимите кандидати и партньори следва да бъдат вписани в
регистъра на научната дейност на Република България.
Настоящата процедура ще стимулира проектни предложения, които
включват регионални партньорства между научни организации,
Процедурата планира предоставяне на бонус точки за проектни предложения с кандидати и/или партньори, които са включени
като обекти в НПКНИ, както и такива, които са одобрени за финансиране на проект на Teaming;
2
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разположени в различни областни центрове в рамките на един и същ
икономически район за планиране, както и междурегионални
партньорства, посредством предоставяне на бонус точки.
Асоциирани партньори:
• Местни и регионални власти;
• Местни юридически лица, регистрирани по Търговския закон
минимум 2 години преди изтичане на крайния срок за подаване
на проектни предложения3;
• Клъстери4;
• Центрове за компетентност и Центрове за върхови постижения,
финансирани със средства по ОП НОИР 5;
Асоциираните партньори са юридически лица и техни обединения,
които са заинтересовани от реализирането на проекта и участват в
изпълнението на дейностите в него, но не разходват средства от
безвъзмездната финансова помощ.
Настоящата процедура ще стимулира (посредством предоставяне на
бонус точки) проектни предложения, в които кандидатът, партньорите и
асоциираните партньори са регистрирани и извършват своята дейност на
територията на Северозападен район за планиране.
Всяко проектно предложение следва да включва поне по един партньор
и асоцииран партньор.
Изисквания
към Кандидатите и партньорите по процедурата следва да представляват
„организация за научни изследвания и разпространение на знания“ по
бенефициентите
(кандидати
и смисъла на т. 15, буква бб от Рамката за държавна помощ за научни
изследвания, развитие и иновации (2014/C 198/01) (Рамката).
партньори)
Организация за научни изследвания и разпространение на знания или
(ако е приложимо)
„научноизследователска организация“ означава субект (като например
университети или научноизследователски институти, агенции за
технологичен трансфер, иновационни посредници, ориентирани към
изследователска дейност, физически или виртуални организации за
сътрудничество), независимо от неговия правен статут (дали е учреден
съгласно публичното или частното право) или начин на финансиране,
чиято основна цел е да извършва независими фундаментални научни
изследвания, индустриални научни изследвания или експериментално
развитие и/или да разпространява в широк мащаб резултатите от тези
дейности посредством преподаване, публикации или трансфер на
ЮЛ следва да са регистрирани в съответния район за планиране, в който ще бъде изграден Регионалния научен център.
Настоящата процедура ще осигури равнопоставеност на включените в проектните предложения асоциирани партньори микро,
малки, средни и големи предприятия;
4
Процедурата планира предоставяне на бонус точки за проектни предложения, в които са включени асоциирани партньори
клъстери (регионални, междурегионални и национални клъстери в тематичния приоритет на съответния регионален център);
5
Процедурата планира предоставяне на бонус точки за проектни предложения, в които са включени асоциирани партньори ЦК и
ЦВП, финансирани със средства по ОП НОИР
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знания. Когато тези субекти упражняват и стопански дейности,
финансирането, разходите и приходите от тези стопански дейности
трябва да се отчитат отделно. Предприятия, които могат да окажат
решаващо влияние върху такъв субект, например в качеството на
акционери или членове, не могат да се ползват от преференциален
достъп до постигнатите от него резултати.
Публичната подкрепа ще бъде предоставена при поемане на ангажимент
ведно със своевременно задължително въвеждане на съответна прецизна
система за проследяемост, че инфраструктурата ще бъде използвана
почти изключително за дейности с нестопански характер, при спазване
на условията подробно описани в Рамката за държавна помощ за научни
изследвания, развитие и иновации (2014/C 198/01) (Рамката).
Ако научноизследователска организация или инфраструктура се
използва както за стопански, така и за нестопански дейности,
научноизследователската инфраструктура следва да се използва почти
изключително за извършването на нестопанска дейност. Стопанската
дейност следва да е с чисто допълващ характер, т.е. да е пряко свързана
и необходима за функционирането на научноизследователската
инфраструктура или да е неразривно свързана с нейното основно
нестопанско използване, и да е с ограничен обхват. За целите на
настоящите изисквания ще се счита, че това е така, ако стопанските
дейности потребяват точно същите ресурси (като материали, оборудване,
труд и постоянен капитал) като нестопанските дейности и капацитетът,
отпускан всяка година за тези дейности, не надвишава 20 % от
съответния общ годишен капацитет на инфраструктурата.
Един кандидат може да подаде само едно проектно предложение по
настоящата процедура.
Една и съща научна организация може да участва като партньор в не
повече от две проектни предложения.
Кандидатът следва задължително да докаже наличието на проявен
бизнес интерес към Регионалния научен център чрез писма за
намерение/интерес, представени от търговски дружества, регистрирани
на територията на съответния икономически район за планиране.

Допустими дейности

Всяко проектно предложение, което включва дейности в областта на
електронното управление и ИКТ, независимо в коя приоритетна
област на ИСИС ще се изпълнява, следва да бъде вписано по реда на
чл.7д, ал. 1 и 2 от Закона за електронното управление и съгласувано с
Държавна агенция за електронно управление по реда на чл. 53 от
Наредбата за общите изисквания към информационните системи,
регистрите и електронните административни услуги.
I.Извършване на независими научни изследвания – самостоятелно и/или
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Допустими
групи

под формата на „ефективно сътрудничество“ с предприятия или други
научни организации;
II.Създаване и укрепване на младежки изследователски групи от
студенти, докторанти, постдокторанти и техни научни ръководители
(МИГ) за извършване на проиновтивни изследвания с възможност за
създаване на стартиращи иновативни (микро) предприятия от типа start
up и spin off;
III. Създаване и защита на интелектуална собственост - патенти,
свидетелства за полезен модел и промишлен дизайн, „ноу – хау“,
търговски марки, лицензи 6;
IV. Дейности, свързани с изграждане и оборудване на регионални
научни центрове, в т.ч.:
 Изграждане,
реконструкция
и
модернизация
на
научноизследователска инфраструктура;
 Придобиване на ДМА (изследователско и оборудване за
изпитвания / тестове и опитно – производствено оборудване,
вкл. технологични линии) и ДНА (специализиран софтуер,
платформи и др.);
V. Участия в национални научни конгреси, конференции, симпозиуми,
изложения;
VI. Организиране и провеждане на иновативни образователни и
обучителни дейности за изследователи и целеви професионални
специализации в страната;
VII. Трансфер и широко популяризиране на знания и резултати от
научни изследвания, посредством прилагане на принципите на отворен
достъп до научна информация и създаване на виртуални библиотеки;
безплатен онлайн достъп до изследователски доклади, презентации,
монографии и др. Създаване на мобилни апликации с права на достъп,
възможност за беплатно участие в уебинари, виртуални конференции, и
др;
VIII. Дейности по информация и комуникация, съобразени с Единния
наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и
комуникация 2014-2020 г.;
IX. Дейности за организация и управление на проекта.
целеви Изследователи, предприемачи, иноватори, преподаватели, докторанти,
пост-докторанти, млади учени, специализанти, участници в научни

Лицензирането се счита за важен инструмент за генериране на приходи или за разширяване на технологичните платформи.
Лицензионните дейности трябва да отразяват пазарните и продуктовите стратегии на бизнес секторите на Регионалните .центрове и
трябва да се адаптират към техните индивидуални нужди. Въз основа на тази предпоставка, всеки бизнес сектор следва гъвкава
политика за лицензиране и извън лицензиране, предназначена да отговаря на индивидуалните изисквания на всеки продукт или
сфера на дейност на базата на всеки отделен случай, като по този начин позволява възможно най-добрия пазарен отговор. Поспециално, лицензионната политика на Регионалните центрове трябва да има за цел да:
- подпомага маркетинга на продукти и услуги;
- да разшири продуктовите линии;
- да въведе технически подобрения и нови технологии;
- да оптимизира съществуващите технологии;
- да разшири базата за ноу-хау
6
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Минимален размер на
помощта (в лева, ако
е приложимо) по
операцията
Максимален размер
на помощта (в лева,
ако е приложимо) по
операцията
Съфинансиране
от
страна
на
бенефициента (ако е
приложимо)
Съответствие
с
нормативната уредба
за
регулиране
на
държавната помощ
(ако е приложимо)

изследвания, студенти, ученици
За компонент 1 – 3 000 000 лв.
За компонент 2 – 3 000 000 лв.
За компонент 3 – 1 000 000 лв.
За компонент 4 – 1 000 000 лв.
За компонент 1 – 7 000 000 лв.
За компонент 2 – 7 000 000 лв.
За компонент 3 – 3 000 000 лв.
За компонент 4 – 3 000 000 лв.
Неприложимо

Съгласно член 107, параграф 1 от ДФЕС всяка помощ, предоставена от
държава-членка или чрез ресурси на държава-членка, под каквато и да
било форма, която нарушава или заплашва да наруши конкуренцията
чрез поставяне в по-благоприятно положение на определени
предприятия или производството на някои стоки, доколкото засяга
търговията между държавите-членки, е несъвместима с вътрешния
пазар.
По настоящата процедура допустими кандидати и партньори са
единствено „организации за научни изследвания и разпространение на
знания“ или „научноизследователски организации“ по смисъла на т. 15,
буква бб от Рамката за държавна помощ за научни изследвания,
развитие и иновации (2014/C 198/01) (Рамката).
Когато кандидатите и партньорите упражняват едновременно дейности
със стопанска и нестопанска цел, съотношението на двата вида дейности
и на техните разходи, финансиране и приходи трябва да могат да бъдат
ясно разделени, така че да се избегне ефективно кръстосаното
субсидиране.
Публичната подкрепа ще се предоставя за дейности с почти
изключително нестопански характер, т.е. стопанската дейност, свързана
с пазарно предлагане на продукт/услуга и/или с предлагане на резултата
от дейността на пазар, няма да надхвърля 20 % от съответния общ
годишен капацитет на инфраструктурата.
В Насоките за кандидатстване и в договорите за предоставяне на БФП
ще бъдат включени изисквания към кандидата и партньорите,
гарантиращи невъзможността за прехвърляне на непряка държавна
помощ към доставчиците на стоки и услуги, необходими за реализиране
на дейностите по проекта, както и на предприятията, които възлагат по
силата на договор на бенефициентите научни изследвания или
научноизследователски услуги или провеждат съвместно с
бенефициентите проекти за сътрудничество.
Изпълнението на тези изисквания от страна на бенефициентите ще бъде

8

Допустими разходи

проверявано от Управляващия орган на етап кандидатстване, по време
на изпълнението на проекта и в срок, съобразен с полезния живот на
изгражданите активи по ред, описан в Насоките за кандидатстване.
Въвеждат се едновременно следните изисквания към бенефициентите:
А) основната дейност на бенефициента да е нестопанска;
инфраструктурата да се използва почти изключително за нестопанска
цел и в случай, че се извършва стопанска дейност, двата вида дейности и
техните разходи, финансиране и приходи да могат да бъдат ясно
разделени. Б) дейността по съответния проект да е с изключително
нестопански характер, т.е. стопанската дейност, свързана с пазарно
предлагане на продукт/услуга и/или с предлагане на резултата от
дейността на пазар, да не надхвърля 20 % от общия годишен капацитет
на инфраструктурата В) да е проследимо, че допустимите разходи са
насочени именно към дейностите по букви А и Б. Всички понятия в
настоящите критерии имат значението, посочено в дефинициите в
Рамката за държавна помощ за научни изследвания, развитие и
иновации.
Въз основа на гореизложеното процедурата не представлява държавна
помощ по смисъла на чл. 107, пар. 1 от ДФЕС.
1. Разходи за закупуване на незастроен и застроен имот - до 5 % от
общите допустими разходи по проекта;
2. Разходи за изработване на инвестиционен проект;
3. Разходи авторски и строителен надзор;
4. Разходи за подготвителни и строително-монтажни работи, свързани
с изграждане/ реконструкция/ модернизиране на Регионални научни
центрове;
5. Разходи за инвеститорски контрол и въвеждане на строежа в
експлоатация;
6. Разходи за закупуване на ДМА (изследователско оборудване и
оборудване за изпитвания / тестове и опитно – производствено
оборудване, вкл. технологични линии);
7. Разходи за придобиване на ДНА (специализиран софтуер,
платформи и др.);
8. Разходи за застраховки на придобитите в резултат на дейността
ДМА за периода до края на проекта;
9. Разходи за текуща поддръжка на научноизследователската
инфраструктура (вкл. режийни - електроенергия, топлофикация,
ВиК, почистване и подобни) - до 3 % от общите допустими разходи
по проекта;
10. Разходи за възнаграждения (вкл. задължителни здравни и
осигурителни вноски за сметка на осигурителя, както и всички
задължителни плащания на работодателя по трудовото
правоотношение) на наетия персонал за провеждане на приложни,
целеви, експериментални научни изследвания и друг персонал,
който участва пряко в изпълнението на проекта;
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11. Разходи за командировки на лицата, участващи пряко в
изпълнението на проекта (дневни, пътни и квартирни), съгласно
Наредбата за командировки в страната;
12. Разходи за материали и консумативи, използвани в рамките на
проекта за изследователска и развойна дейност и за тяхната
доставка;
13. Разходи за придобиване, защита и поддържане на интелектуална
собственост – до 1% от общите допустими разходи по проекта;
14. Разходи за извършване на експертизи и проучвания, свързани с
научноизследователската и развойна дейност на регионалния научен
център;
15. Разходи за участие в научни конгреси, конференции, симпозиуми,
изложения и др.;
16. Разходи за обучение на изследователи и професионални
специализации;
17. Разходи за достъп до научна информация и създаване на виртуални
библиотеки (абонаменти за бази данни и др.);
14. Разходи за публикуване на научни резултати на центъра в
международни научни издания, включително в издания на отворен
достъп;
16. Разходи за външен одит;
17. Разходи за информация (вкл. уебсайт на центъра) и комуникация –
до 1% от общите допустими разходи по проекта;
18. Разходи за организация и управление, в т.ч.:
 разходи за възнаграждения за лица, ангажирани с дейности по
управлението на проекта, включително задължителни здравни и
осигурителни вноски за сметка на осигурителя;
 разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на екипа
за управление на проекта – съгласно Наредбата за
командировките в страната;
 административни разходи, свързани с управлението на проекта
(режийни разходи, разходи за материали и консумативи, разходи
за наем и др.).
Към разходите за организация и управление ще бъдат приложени
опростени правила, съгласно Националната методология за определяне
на размерите на единна ставка за финансиране на дейности за
организация и управление на проекти, съфинансирани от европейските
структурни и инвестиционни фондове, одобрена от Министерски съвет
на 03 май 2017 г.
Важно: Минимум 74% от размера на предоставената безвъзмездна
финансова помощ по процедурата следва да бъде използвана за
инвестиции в научноизследователска инфраструктура. За нуждите на
настоящата процедура, под „научноизследователска инфраструктура“ се
има предвид: „съоръжения, ресурси и свързани с тях услуги, използвани
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от научната общност за провеждане на научни изследвания в
съответните области, и обхваща научно оборудване или набори от
инструменти, ресурси, основани на знанието, като колекции, архиви или
структурирана научна информация, помощни инфраструктури,
основаващи се на информационни и телекомуникационни технологии от
типа GRID, компютърна техника, софтуер и средства за комуникация,
както и всички други средства с уникален характер, позволяващ
провеждането на научни изследвания“. Настоящето определение е
съобразено параграф 91 от чл. 2 на Регламент (ЕС) № 651/2014 (OJ L
187/1, 26.06.2014).
на Не е приложимо.

Процент
прилагано
„кръстосано
финансиране” до (ако
е приложимо)
3. ИНДИКАТОРИ
За изпълнение

•
•
•
•

За резултат

•

Изследователи,
работещи
в
подобрени
структури
на
научноизследователската инфраструктура извън София – 200;
Брой обновени инфраструктури – 20;
Брой нови изследователи в подпомогнатите субекти – 50;
Брой предприятия, които си сътрудничат с научноизследователски
институции – 100.
Публични разходи за НИРД (GOVERD плюс HERD), финансирани
от предприятията във всички области извън BG411 област София
(столица), като % от общите публични разходи за НИРД (GOVERD
плюс HERD) към края на операцията – 2.3% (резултатът ще бъде
отчетен след приключване на операцията)

4. УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН
Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни
Наименование
програми”, Министерство на образованието и науката.
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