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I.
№
1.

Критерии за оценка на административното съответствие и допустимостта

1. Критерии за оценка на административното съответствие на проектните предложения

Критерии:
Проектното предложение е представено чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните
инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg, съобразно крайния срок за подаване на проектни
предложения по съответния компонент на настоящата процедура.

2.

Проектното предложение е подписано с електронен подпис съгласно изискванията, посочени в Условията за кандидатстване.

3.

Проектна обосновка, представена по образец съгласно Приложение I, подписана с КЕП, прикачва се в ИСУН 2020.
Представя се на български и на английски език. В случаите, когато кандидатът се представлява заедно от няколко физически
лица, проектната обосновка се подписва от всяко от тях. В случай на партньорство, което не представлява юридическо лице,
документът се подписва от лице с право да представлява всяко от лицата, участващи в партньорството.

4.

Финансова обосновка, подписана с КЕП от лице с право да представлява кандидата/водещата организация, прикачва се в ИСУН
2020.

5.

Финансов анализ, подписан с КЕП от лице с право да представлява кандидата, прикачва се в ИСУН 2020.
Финансовият анализ следва да се предостави във формат (Excel) с отключени формули, което да позволи неговото разглеждане и
оценка, включително проверка на получените финансови резултати.

6.

Декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ., попълнена по образец (Приложение II) към Условията за кандидатстване, подписана с
КЕП и прикачена в ИСУН 2020.
Декларацията се представя от кандидата и всички партньори, с изключение на асоциираните партньори.

7.

Декларация за липса на конфликт на интереси, попълнена по образец Приложение IIа към Условията за кандидатстване,
подписана с КЕП и прикачена в ИСУН 2020. Изисква се само за асоциираните партньори.

8.

Договор за партньорство, попълнен по образец Приложение III към Условията за кандидатстване, подписан с КЕП и прикачен в
ИСУН 2020.
Подписва се от лицата, с право да представляват кандидата и партньорите.
Към договора следва да се приложат Правила за разпределение на правата по интелектуална собственост между партньорите;
Политики/правила за достъп до оборудването от външни организации; Правилници за институционално прилагане на
Европейската харта на учените (The European Charter for Researchers) и на Кодекса за назначаване на изследователи (The Code of
Conduct for Recruitment) на ЕК, които ще се използват от Центъра.

9.

Декларация относно съвместно осъществяваните дейности с асоциирани партньори, попълнена по образец Приложение IIIа към
Условията за кандидатстване, подписана с КЕП и прикачена в ИСУН 2020. Подписва се от лицата, с право да представляват

ДА

НЕ

Н/П
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кандидата и асоциирания партньор.
10.

Декларация относно съответствие с изискванията на Рамката за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации,
попълнена по образец Приложение IV към Условията за кандидатстване, подписана с КЕП и прикачена в ИСУН 2020.
Декларацията се представя от кандидата и всеки един от партньорите, с изключение на асоциираните партньори.

11.

Декларация, че кандидатът/партньорът не е предприятие в затруднение, не е обект на неизпълнено разпореждане за
възстановяване вследствие на предходно решение на Европейската комисия и относно липсата на двойно финансиране по
образец съгласно Приложение V, подписана с КЕП и прикачена в ИСУН 2020.
Декларацията се представя от кандидата и всеки един от партньорите, с изключение на асоциираните партньори.

Декларация за съгласие на кандидата/партньора/ите за ползване и разпространение на обобщените данни по проекта от УО и от
НСИ (Приложение VI), подписана с КЕП и прикачена в ИСУН 2020.
Декларацията се представя от кандидата и всеки един от партньорите, с изключение на асоциираните партньори.
Декларациите по точки 9, 10, 11 и 12 се подписват и попълват от лице с право да представлява кандидата/партньора/асоциирания партньор. В случаите,
когато кандидатът/партньорът/асоциираният партньор се представлява заедно от няколко физически лица, се попълват данните и декларациите се подписват
с КЕП от всяко от тях или от този от тях, който е упълномощен за това с нотариално заверено пълномощно.
Декларацията по точка 6 се попълва и се подписва от лицата, които представляват кандидата/партньора, от членовете на управителните и надзорните му
органи и от други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.
Декларацията по точка 7 се попълва и се подписва от всички лица, с право да представляват асоциирания партньор (независимо от това дали заедно и/или
поотделно, и/или по друг начин).
Удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния съд не по-рано от 3 месеца преди датата на предоставянето им от
13.
кандидата/партньора/ите (само за юридически лица с нестопанска цел), прикачено в ИСУН 2020.
12.

14.

Устав или учредителен акт, от който да е видна основната дейност, за която е регистрирано юридическото лице с нестопанска
цел, неговите членове и начина на управление (изисква се когато кандидатът/партньорът е юридическо лице с нестопанска цел),
прикачен в ИСУН 2020.

15.

Учредителен протокол и/или акт за създаването на кандидата и партньорите, прикачен в ИСУН 2020.

16.

Устройствен правилник или друг правилник за дейността на кандидата и партньорите, устав или други правила, уреждащи
осъществяваните дейности от кандидата и начина на финансирането им, прикачен в ИСУН 2020.

17.

Документ, удостоверяващ, че съответната научна организация е вписана в Регистъра за научната дейност в Република България,
прикачен в ИСУН 2020. (приложимо за кандидата и всички партньори)

18.

Годишен финансов отчет на кандидата и партньорите за последната приключила финансова година (в случай че има приключена
финансова година) към датата на представяне на документа (вкл. годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета, за
кандидатите, които го съставят), прикачен в ИСУН 2020.

3

В случай че посочените документи са оповестени в Търговския регистър към датата на кандидатстване, това обстоятелство ще се
проверява по служебен път съгласно чл. 23, ал. 6 от Закона за търговския регистър.
19.

Документ, удостоверяващ че подаденото проектно предложение е 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.

20.

Предварително проучване за потенциалните партньори/асоциирани партньори, прикачено в ИСУН 2020.
Представя се от кандидата.

21.

Документи удостоверяващи, че външни за кандидатите/партньорите лица/правни субекти (регистрирани на територията на
района за планиране, в който ще бъде изграден Регионалния научен център) са проявили интерес относно използването на
инфраструктурата , прикачени в ИСУН 2020.

22.

Автобиографии на членовете на екипа за управление на проекта

23.

Подробни професионални автобиографии на научния екип на проекта, съдържащи информация за :
научните публикации на членовете на екипа, с посочена интернет връзка към реферирането или съответно цитирането на
всяка от публикациите;
- патенти, заявки за патенти или друга регистрирана или защитена интелектуална собственост с пълно или споделено авторство
на членовете на екипа;
- участия в конференции с международно значение;
- проекти, на конкурсен принцип, в които съответния член на екипа е участвал;
- договори с български и чуждестранни предприятия и на внедрени технологични решения;
- участия в европейски научни мрежи и/или в смесени международни научни екипи по покана за участие в определени
изследователски задачи, доказани със съвместни научни публикации в референтни издания с импакт фактор, и др.

24.

Патенти и/или Заявки за патент, издадени/регистрирани през последните 5 години (2013–2017) в Патентно ведомство,
чуждестранни и/или международни органи или организации (Международното бюро на Световната организация за
интелектуална собственост, Европейското патентно ведомство, Патентен офис на САЩ).

25.

Стратегия за прилагане на резултатите от научноизследователската дейност.
В случай на партньорство се прилага стратегията на някой от партньорите, която ще се използва от Регионалния научен център.

26.

Решение на органа за управление на кандидата/партньора, договор за дружество по Закона за задълженията и договорите,
устав/учредителен акт на юридическо лице с нестопанска цел съответно на търговец по смисъла на Търговския закон или друг
акт за създаване на офис/център за трансфер на технологии към или с участието на кандидата/партньора.
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27.

Договори, препоръки или други подобни документи, удостоверяващи изпълнението на съвместен проект с предприятие за
разработване на иновация, през последните 5 години (2013-2017).

28.

Списък, съдържащ обективно проверима информация относно публикациите на членовете на научно-изследователския екип на
кандидата/партньорите в научни списания и книги, реферирани в SCOPUS /WoS/Google Scholar в съответната тематична област
на ИСИС, в която се подава проектното предложение, през последните 5 години (2013-2017).
Списъкът следва да съдържа:
- авторите на публикацията, като имената на съответните членове на научноизследователския екип са удебелени;
- заглавие на публикацията;
- наименование на научното списание/книга, година, том, начална и крайна страница на публикацията;
- брой цитирания (без самоцитатиите) през последните 5 години (2013 -2017);
- научна област на публикацията, свързана със съответната тематична област на ИСИС;
- интернет връзка към реферирането на публикацията в SCOPUS или WoS.

29.

Договори за финансиране в съответната научна област, през последните 5 години (2013-2017);

30.

Списък на младите учени и зачислените докторанти в кандидата/партньора в съответното направление на подаденото проектно
предложение, вписани в регистъра по чл. 10, ал. 2, т. 3, буква в) от ЗВО.

31.

Договори относно участието на кандидата/партньора в паневропейски научноизследователски инфраструктури.

32.

Учредителен акт, устав, или друг документ за създаването на асоциирания партньор.

33.

Годишен финансов отчет на асоциирания партньор за последната приключена финансова година.
В случай че посочените документи са оповестени в Търговския регистър към датата на кандидатстване, това обстоятелство ще се
проверява по служебен път съгласно чл. 23, ал. 6 от Закона за търговския регистър.

34.

План за финансиране, по образец – Приложение VIII, съдържащ индикативен бюджет за развитието на Центъра за срок от 10
години и дял на собствените приходи.

35.

Нотариално заверено пълномощно от кандидата/партньора/асоциирания партньор. Изисква се в случаите, когато за подписване
на декларациите по точки 9, 10, 11 и 12 е упълномощено едно от лицата, представляващи кандидата/партньора/асоциирания
партньор.
В случай че кандидатът не е представил някой от документи по точки от 2 до 35 или ги е представил, но не са в изискуемата форма, същите могат да
бъдат изискани допълнително. В случай че след допълнителното им изискване по установения ред документите по точки от 2 до 19 и 35 не бъдат
предоставени от кандидата или са представени, но не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.
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Документите по точки 20–34 не са задължителни, но са необходими за извършване на техническата и финансова оценка. При не представянето на
съответния документ не се отказва предоставянето на безвъзмездна финансова помощ, но кандидатът няма да получи точки по съответния критерий за
техническа и финансова оценка.
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2. Оценка на допустимостта
№

1.

2.

2.1. Критерии за оценка на допустимостта на кандидата/партньора

Критерии:

Кандидатът/партньорът е „организация за научни изследвания и разпространение на
знания“ по смисъла на т. 15, буква бб) от Рамката за държавна помощ за научни
изследвания, развитие и иновации (2014/C 198/01) (Рамката), както следва:
Субект (напр. 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:
а) 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 знания;
б) когато тези субекти упражняват и стопански дейности, финансирането, разходите и
приходите от тези стопански дейности трябва да се отчитат отделно.
в) 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.

Кандидатът/партньорът по настоящата процедура е демонстрирал в т. 5 от Приложение
I „Проектна обосновка“ капацитет за своевременно задължително въвеждане на система
за проследяемост относно използването на инфраструктурата, почти изключително за
дейности с нестопански характер при спазване на условията, подробно описани в
Рамката, включително на т. 20, във връзка с т. 19 от Рамката.

ДА

НЕ Н/П

Източник на проверка
Учредителен протокол и/или акт за
създаването (приложимо за всички
кандидати и партньори. Устройствен
правилник или друг правилник за
дейността, устав или други правила,
уреждащи осъществяваните дейности
от
кандидата
и
начина
на
финансирането им (приложимо за
всички кандидати и партньори);
Документ,
удостоверяващ,
че
съответната научна организация е
вписана в Регистъра за научната
дейност в Република България;
Договор за партньорство;
Годишен
финансов
отчет
на
кандидата за последната приключила
финансова година към датата на
представяне
на
проектното
предложение (вкл. годишен отчет за
касовото изпълнение на бюджета, за
кандидатите, които го съставят);
Декларация относно съответствие с
изискванията на Рамката за държавна
помощ за научни изследвания, развитие
и иновации, попълнена по образец
Приложение IV
Приложение I „Проектна обосновка“
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3. 2Кандидатът/партньорът отговаря пряко за изпълнението на проектните дейности, а не
. изпълнява ролята на посредник.

4. 1Кандидатът/партньорът не е обект на неизпълнено разпореждане на Европейската
6комисия за възстановяване на предоставената им неправомерна и несъвместима
. държавна помощ.

Кандидатът/партньорът не е предприятие в затруднено положение по смисъла на т. 20
5. 1от Насоките за държавна помощ за оздравяване и преструктуриране на нефинансови
7предприятия в затруднено положение.
.

Кандидатът/партньорът не попада, под което и да е от следните обстоятелства за
отстраняване от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка съгласно
Закона за обществените поръчки , както следва:
6. 2а) някое/някой от лицата, които представляват кандидата/партньора, членовете на
1неговите управителни и надзорни органи лицата, които имат правомощия да
. упражняват контрол при вземането на решения от тези органи е осъдено с влязла в сила
присъда, освен ако са реабилитирано, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл.
172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл.
352 – 353е от Наказателния кодекс или е осъдено с влязла в сила присъда, освен ако е

Приложение I „Проектна обосновка“
Формуляр за кандидатстване
Декларация,
че
кандидатът/партньорът
не
е
предприятие в затруднение, не е обект
на неизпълнено разпореждане за
възстановяване
вследствие
на
предходно решение на Европейската
комисия и относно липсата на двойно
финансиране по образец съгласно
Приложение V;
Публичен регистър на Европейската
комисия
(http://ec.europa.eu/competition/elojade/is
ef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=3):
проверка
по
вид
решение
–
отрицателно
решение
с
възстановяване.
Декларация,
че
кандидатът/партньорът
не
е
предприятие в затруднение, не е обект
на неизпълнено разпореждане за
възстановяване
вследствие
на
предходно решение на Европейската
комисия и относно липсата на двойно
финансиране по образец съгласно
Приложение V;
Декларация по чл. 25, ал. 2 от
ЗУСЕСИФ, попълнена по образец
(Приложение II)
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реабилитирано, за престъпление, аналогично на посочените, в друга държава членка
или трета страна;
Посоченото основание за недопустимост е приложимо до изтичане на пет години от
влизане в сила на присъдата.
б) имат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.
162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към
държавата или към общината по седалището на управляващия орган и на
кандидата/партньора, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение
на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
Посоченото основание за недопустимост не се прилага, когато размерът на неплатените
дължими данъци или социално осигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата
на годишния общ оборот за последната приключена финансова година.
в) е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
г) е установено, че:
г1. е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
г2. не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
д) е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при
изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл.
301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която
кандидатът/партньорът е установен;
е) е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен;
Във връзка с посоченото недопустими са кандидати/партньори:
е1. Които по отношение на управляващият орган, негови служители или наети от него
лица извън неговата структура, са в отношенията, уредени в §2, т. 21 от
Допълнителните разпоредби на ЗОП;
Посоченото основание се отнася за лицата, които представляват кандидата/партньора,
членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия
да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.
е2. При които член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ
такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, е свързано лице
по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси с ръководителя на управляващия орган;
е3.които попадат в случаите по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси.
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ж) обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в
процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си
по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;
з) лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно
законодателството на държавата, в която е извършено деянието;
и) сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато
нарушението е установено с акт на компетентен орган;
й) доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на
договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му
прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на
случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема
на договора;
к) някое/някой от лицата, които представляват кандидата/партньора, членовете на
неговите управителни и надзорни органи лицата, които имат правомощия да
упражняват контрол при вземането на решения от тези органи е опитало да:
к1. повлияе на вземането на решение, свързано с отстраняването, подбора или
сключването на договор, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща
информация, или
к2. получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в
процедурата.

7.

Декларация,
че
кандидатът/партньорът
не
е
предприятие в затруднение, не е обект
на неизпълнено разпореждане за
възстановяване
вследствие
на
предходно решение на Европейската
комисия и относно липсата на двойно
финансиране по образец съгласно
Приложение V;

Кандидатът/партньорът никога не е бил и понастоящем не е обект на процедура за
възстановяване на получена безвъзмездна помощ, по смисъла и по реда на Глава Пета
от Наредба Н-3/08.07.2016 г.. (Приложение ХХIII към настоящите условия за
кандидатстване).

2.2. Критерии за допустимост на асоциираните партньори
№
Критерии:
Асоциираният партньор, не е:
1. 1 а) член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ
. такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, който е
свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за

ДА

НЕ Н/П

Източник на проверка
Декларация за липса на конфликт на
интереси,
попълнена
по
образец Приложение IIа към Условията за
кандидатстване
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предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с ръководителя на
управляващия орган;
б) попада в случаите по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси.
При несъответствие с някое от посочените изисквания се отказва предоставянето на безвъзмездна финансова помощ.

3. Критерии за оценка на допустимостта на проектното предложение
№
1.

2.

Критерии:
ДА
Продължителността на проекта не надхвърля 72 (седемдесет и два) месецаи
изпълнението на планираните дейности ще приключи не по-късно от 31.12.2023 г.
Дейностите по настоящото проектно предложение ще бъдат реализирани в
тематичните области на ИСИС ( регионалните тематични приоритети) за
съответния район за планиране:
• Мехатроника и чисти технологии;
• Индустрия за здравословен живот и био-технологии;
• Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии;
• Информатика и ИКТ.

3.

Кандидатът е подал само едно проектно предложение по настоящата процедура.

4.

Кандидатът и всеки един от партньорите не участват като партньор в повече от две
проектни предложения по настоящата процедура.

5.

Кандидатът е включил в проектното предложение поне един партньор и поне един
асоцииран партньор

6.

Дейностите в настоящото проектно предложение ще се изпълняват на територията

НЕ

Н/П

Източник на проверка
Формуляр за кандидатстване, секция 1
„Основни данни“
Формуляр за кандидатстване: секция 1
„Основни данни“ – поле „Кратко описание
на проектното предложение“;
Приложение I „Проектна обосновка“

Формуляр за кандидатстване, секция 1
„Основни данни“
В случай че посочените условия не бъдат
спазени, Оценителната комисия разглежда
само последното постъпило проектно
предложение, а предходните се считат за
оттеглени.
Формуляр за кандидатстване, секция 1
„Основни данни“
Формуляр за кандидатстване, секция 1
„Основни данни“
Формуляр за кандидатстване, секция 1
„Основни данни“
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на Република България..
Формуляр за кандидатстване, секция 7
„План за изпълнение/Дейности по проекта“

7.

Проектът съдържа само дейности, които са допустими по настоящата процедура.

8.

В случай че кандидатът/партньорът участва в друго проектно предложение по
настоящата процедура, не кандидатства за дейностите, описани в настоящото
проектно предложение.

Формуляр за кандидатстване, Проектна
обосновка;
Формуляр за кандидатстване – секция 7
„План за изпълнение/ дейности по проекта“
т. 5 от Приложение I „Проектна
обосновка“

9.

Изградената в рамките на проектното предложение научна инфраструктура 1 ще се
използва почти изключително за нестопански дейности по смисъла на т. 19 от
Рамката.
Стопанската дейност на изградената научна инфраструктура е с допълващ характер,
т.е. :
- пряко свързана и необходима за функционирането на научноизследователската
инфраструктура
или
неразривно
свързана
с
използването
на
научноизследователската инфраструктура, основно за нестопански дейности;
- с ограничен характер, т.е. капацитетът, използван всяка година за тези дейности,
няма да надвишава 20 % от съответния общ годишен капацитет на
инфраструктурата.

10.

Проектното предложение допринася за постигане на специфичната цел на
инвестиционен приоритет 1а от Приоритетна ос 1 на оперативната програма

Приложение I „Проектна обосновка“

11.

Представена е стратегическа програма за развитие на научноизследователска и
развойна дейност за период от 10 години.

Приложение I „Проектна обосновка“

Представен е график на планираните обществени поръчки (План за външно
12.
възлагане).

Формуляр за кандидатстване, секция 10
„План за външно възлагане“.

При несъответствие с някое от посочените изисквания се отказва предоставянето на безвъзмездна финансова помощ.

съоръжения, ресурси и свързани с тях услуги, използвани 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, базирани на информационни и
телекомуникационни технологии, като мрежи, компютърна техника, софтуер и средства за комуникация, както и всички останали средства с уникален характер, позволяващ провеждането
на научни изследвания. Тези инфраструктури могат да бъдат съсредоточени в един субект или „разпръснати“ (организирана мрежа от ресурси);

1
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№

4. Критерии за допустимост на разходите
Критерии:

1. 1Проектът съдържа само разходи, допустими по настоящата процедура.
.

2.

3.

Разходите по проектното предложение не са финансирани със средства от Европейските
структурни или инвестиционни фондове или чрез други инструменти на Европейския
съюз в съответствие с чл. 65, параграф 11 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, както и с
други публични средства, различни от тези на кандидата/партньора.

Проектното предложение ясно идентифицира разходите, които биха се припокрили или
които създават риск от дублиране, в случай че бъде одобрено за финансиране повече от
едно проектно предложение, в което научната организация участва като кандидат или
партньор.

4.

Кандидатът/партньорът разполага със счетоводна система, осигуряваща възможност за
аналитично отчитане на разходите.

5.

В случай че по време на изпълнение на проекта и/или след приключване на неговото
изпълнение се генерират нетни приходи по смисъла на чл. 61, пар. 1 от Регламент(ЕС)
№ 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета, допустимите разходи по проекта,
са намалени предварително при отчитане на потенциала на проекта да генерира нетни

ДА

НЕ Н/П

Източник на проверка
Формуляр за кандидатстване, секция 5
„Бюджет“.
По-подробна оценка на конкретните
разходи се извършва на етап финансова
оценка.
Декларация,
че
кандидатът/партньорът
не
е
предприятие в затруднение, не е обект
на неизпълнено разпореждане за
възстановяване
вследствие
на
предходно решение на Европейската
комисия и относно липсата на двойно
финансиране по образец съгласно
Приложение V
Формуляр
за
кандидатстване,
Проектна обосновка;
Декларация,
че
кандидатът/партньорът
не
е
предприятие в затруднение, не е обект
на неизпълнено разпореждане за
възстановяване
вследствие
на
предходно решение на Европейската
комисия и относно липсата на двойно
финансиране по образец съгласно
Приложение V
Формуляр
за
кандидатстване,
Проектна обосновка;
Финансов анализ;
т. 6.9.1. от Приложение I „Проектна
обосновка“
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приходи през определен референтен период, който обхваща както периода на
изпълнение на проекта, така и периода след приключване на неговото изпълнение.
При несъответствие с някое от посочените изисквания се отказва предоставянето на безвъзмездна финансова помощ.
5. Проверка относно ограничения и размер на помощта

№

1.

2.
3.

Наименование

Общият размер на заявената безвъзмездна помощ е по-нисък или равен на
За компонент 1. Мехатроника и чисти технологии – 7 000 000 лв.;
За компонент 2. Индустрия за здравословен живот и биотехнологии – 7 000 000 лв.;
За компонент 3. Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии – 3 000 000 лв.;
За компонент 4. Информатика и ИКТ – 3 000 000 лв.
Разходите за инвестиции в инфраструктура/оборудване представляват най-малко 74% от общия размер на подкрепата
по проектното предложение.
Разходите за закупуване на незастроен и застроен имот на стойност до 5 на сто от общите допустими разходи по
проекта

4.

Разходите за текущата поддръжка (вкл. режийни) не надвишават 3% от общите допустими разходи по проекта.

5.

Разходи за придобиване, защита и поддържане на интелектуална собственост – до 1% от общите допустими разходи по
проекта

6.

Разходите за организация и управление са до …. % от общите допустими разходи по проекта.

7.

Разходите за информация и комуникация са до 1 % от общите допустими разходи по проекта

ДА

НЕ

Н/П

При несъответствие с някое от посочените изисквания се извършва служебна корекция на бюджета на ТФО.
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II. Критерии за техническа и финансова оценка
Критерии

Макс. брой
точки

1. Оценка на предложената структура на РНЦ
3

Водещата организация е направила предварително проучване за
потенциални партньори, въз основа на което е избрала основните
членове на партньорството.
Демонстрирани са синергия/допълване между водещата организация и
нейните партньори.
Избран(и) като асоцииран(и) партньор(и) е(са) съответен(ни) бизнес(и)
(т.е. бизнес(и), работещ(и) в съответната приоритетна област на научноизследователска и развойна дейност).

3

Водещата организация е направила предварително проучване, въз основа
на което е избрала основните членове на организацията.
Налице е демонстрирана синергия/допълване между организацията и
нейния(те) партньор(и).

1

Водещата организация е направила предварително проучване, въз основа
на което е избрала основните членове на организацията. Въпреки това,
тя не е демонстрирала синергия/допълване между организацията и
избраните асоциирани партньори.

0

2. Оценка на програмите за научноизследователска и развойна
дейност в съответната тематична област на ИСИС

32

2.1. Оценка на плановете за извършване на пазарно-ориентирани
научни изследвания и развиване/модифициране на нови технологии
на високо международно ниво в приоритетните области на ИСИС, и
за въвеждане на нови обучителни и образователни методи в

Източник на проверка
Раздел I от Приложение I „Проектна обосновка“;
Секции 2 и 3 от Формуляра за кандидатстване
Предварително
проучване
за
потенциалните
партньори/асоциирани партньори, относно основните
членове на партньорството

Точка 6 и 9 от Приложение I „Проектна обосновка“;

8

секция 7 от Формуляра за кандидатстване;
Приложение VIII „План за финансиране“

15

практиката на центровете.
При оценката ще се вземе предвид приоритета на специфичната цел,
както е заложена в ОП НОИР, която е да се насърчават регионални
центрове за компетентност, които произвеждат пазарноориентирана научноизследователска дейност на високо ниво в
съответния регионален приоритет на ИСИС.
Тази оценка се извършва по скала от 0 до 4, а броят на присъдените
точки се разпределя в съответствие със следните степени на
съответствие:
4 – отлично (8 точки)
3 – добро (4 точки)
2 – средно (2 точки)
1 – слабо (1 точка)
0 – незадоволително (0 точки)
При оценка на посочените планове като част от 10-годишната
стратегическа програма за научноизследователска, развойна
дейност и иновации се вземат предвид следните критерии:
Стратегическата програма за НИРДИ съдържа планове за:
а) изграждане на нова или значително модернизиране на
съществуващата научноизследователска инфраструктура;
б) осъществими планове за научноизследователска дейност в
съответната тематична област на ИСИС;
в) развитие на дългосрочно сътрудничество с водещи европейски
партньори за научни изследвания и иновации;
г) разпространение и практическо приложение на постигнатите
научноизследователски резултати;
д) изграждане на капацитет на екипи за научни изследвания и иновации
в приложната област;
е) развитие на човешките ресурси, включително прозрачна кариера на
изследователите и заетост в регионалната и местна икономика за

Финансов анализ;
Политика
и
правилник
за
интелектуалната
собственост; политика и правилник за експлоатация и
комерсиализация на резултатите от научните
изследвания, вкл. структура за трансфер на знание и
технологии; правилници за институционално прилагане
на Европейската харта на учените (The European
Charter for Researchers) и на Кодекса за назначаване на
изследователи (The Code of Conduct for Recruitment) на
ЕК, които са приложени към договора за партньорство.

8
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студентите;
ж) развитие на сътрудничеството с местните власти и местния бизнеса и
с другите ползватели на резултатите от научните изследвания, както и
обучени специалисти;
з) подробен план за управление и организация;
и) осигуряване на разнообразни и устойчиви източници на финансиране
и други свързани с тях дейности.
От така изброените планове може да се направи извод, че:
- ще бъдат развивани научни изследвания, които ще бъдат насочени
към конкретни практически цели или задачи в съответната
регионална тематична област на ИСИС или ще бъдат насочени към
създаване на нови продукти или процеси или към съществено
подобряване на съществуващи продукти или процеси в съответната
регионална тематична област на ИСИС;
- ще бъдат развивани научни изследвания, които представляват
основа/водят до развиване/модифициране на нови технологии на
високо международно ниво в регионалните приоритетните области
на ИСИС;
- са налице възможности за внедряване на резултатите от научните
изследвания и за развитие на иновационни дейности от центъра;
- ще бъдат въведени нови обучителни и образователни методи в
практиката на центровете;
- налице е реалистична методология за осъществяване на горните
научноизследователски дейности и същите са обективно
осъществими.
Стратегическата програма за НИРДИ съдържа горепосочените планове
по букви от а) до и).
От посочените планове може да се направи извод, че:
ще бъдат развивани научни изследвания, които ще бъдат насочени
към конкретни практически цели или задачи в съответната тематична
област на ИСИС, или ще бъдат насочени към създаване на нови

5
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продукти или процеси, или към съществено подобряване на
съществуващи продукти или процеси в съответната тематична област на
ИСИС;
ще бъдат развивани научни изследвания, които представляват
основа/водят до развиване/модифициране на нови технологии на високо
международно ниво в регионалните приоритетни области на ИСИС;
са налице възможности за внедряване на резултатите от научните
изследвания и за развитие на иновационни дейности от центъра;
налице е реалистична методология за осъществяване на горните
научноизследователски дейности и същите са обективно осъществими.
Стратегическата програма за НИРДИ съдържа горепосочените планове
по букви от а) до и).
От посочените планове може да се направи извод, че:
ще бъдат развивани научни изследвания, които ще бъдат насочени
към конкретни практически цели или задачи в съответната тематична
област на ИСИС, или ще бъдат насочени към създаване на нови
продукти или процеси, или към съществено подобряване на
съществуващи продукти или процеси в съответната тематична област на
ИСИС;
ще бъдат развивани научни изследвания, които представляват
основа/водят до развиване/модифициране на нови технологии на високо
международно ниво в приоритетните области на ИСИС.

3

Стратегическата програма за НИРДИ съдържа горепосочените планове
за по букви от а) до и).
От посочените планове може да се направи извод, че:
ще бъдат развивани научни изследвания, които ще бъдат насочени
към конкретни практически цели или задачи в съответната регионална
тематична област на ИСИС, или ще бъдат насочени към създаване на
нови продукти или процеси, или към съществено подобряване на
съществуващи продукти или процеси в съответната регионална
тематична област на ИСИС;

1
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Стратегическата програма за НИРДИ не съдържа всички горепосочени
планове и от описаните научни изследвания не може да се направи извод
относно тяхната насоченост и тяхната осъществимост и въздействие.
2.2. Оценка на плановете за назначаване и/или привличане на
водещи изследователи и върхови специалисти за провеждане на
научни изследвания в приоритетните области на ИСИС и за
осигуряване на специализация на изследователи и новатори в
приоритетните области на ИСИС

Кандидатът е разработил план за набиране/привличане на водещи
изследователи и планира да осигури специализации за изследователи и
новатори на високо ниво в регионалните приоритетни области на ИСИС.
Извършен е анализ на пропуските в компетенциите, идентифицирани са
необходимите профили. Разработените планове са реалистични и
съобразени с целите на проектното предложение.
Кандидатът не е разработил описаните планове или разработените
планове не са реалистични и/или не са в съответствие с целите на
проектното предложение.
2.3. Оценка на плановете за изграждане на лидерство в
конкурентните международни и национални иновационни системи
за развитие на стратегически партньорства и работа по проекти с
водещи технологични компании и научни организации в Европа и в
България.

0
4

т. 6.5 и 6.6. от Приложение I „Проектна обосновка“;
секция 7 от Формуляра за кандидатстване
Забележка: водещ изследовател означава хабилитиран
учени с Индекс на Хирш (h) (броя на публикациите (h) на
даден автор, които имат брой цитирания, по-високи или
равни на h), по-голям от 5 (Индексът ще бъде изчисляван
по реда на Правилника за наблюдение и оценка на
научноизследователската дейност, осъществявана от
висшите училища и научните организации, както и на
дейността на фонд "Научни изследвания"); да имат не
по-малко от 10 публикации през последните 5 години,
преди подаване на проектното предложение в
реферирани и индексирани научни списания, отразени в
базите данни по SCOPUS, WEB of SCIENCE, Harzing’s
Publish or Perish (Google Scholar);

4

0

3
т. 6.2 и 6.3. от Приложение I „Проектна обосновка“
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Кандидатът е разработил план за изграждане на лидерство в
конкурентните международн,национални и регионални иновационни
системи, както и планове за развитие на стратегически партньорства и
работа по проекти с водещи технологични компании и научни
организации в Европа и в България. Разработените планове са
реалистични и съобразени с целите на проектното предложение.
Кандидатът не е разработил описаните планове или разработените
планове не са реалистични и/или не са в съответствие с целите на
проектното предложение.
2.4. Оценка на плановете за
прилагане на резултатите от
научноизследователска дейност с права върху интелектуална
собственост, включително авторски права, създаване на нови
startup, spin-off и/или spin-out дружества.
Кандидатът е разработил план за развитие и комерсиализиране на
собственото портфолио с права върху интелектуалната собственост,
включително патенти, търговски марки, създаване на нови start-up, spinoff и/или spin-out дружества. Разработеният план е реалистичен и
съобразен с целите на проектното предложение.
Кандидатът не е разработил план за развитие и комерсиализиране на
собственото портфолио с права върху интелектуалната собственост,
включително авторски права, създаване на нови start-up, spin-off и/или
spin-out дружества, който е реалистичен и/или е в съответствие с целите
на проектното предложение.
2.5. Оценка на плана за осигуряване на специализирани бизнес
изследователски услуги, които изискват специална научна
експертиза от страна на операторите (например разработване на
оригиналния дизайн на нови видове продукти или услуги)
Кандидатът е разработил план за осигуряване на специализирани бизнес
изследователски услуги, които изискват специална научна експертиза от
страна на операторите (например, разработване на оригиналния дизайн
на нови видове продукти или услуги). Разработеният план е реалистичен
и съобразен с целите на проектното предложение.
Кандидатът не е разработил план за осигуряване на специализирани
бизнес изследователски услуги, които изискват специална научна

3

0

5

т. 6.4 от Приложение I „Проектна обосновка“;

5

0

4

т. 6.7 от Приложение I „Проектна обосновка“;

4

0
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експертиза от страна на операторите (например, разработване на
оригиналния дизайн на нови видове продукти или услуги), който е
реалистичен и/или в съответствие с целите на проектното предложение.
2.6. Оценка на плана за управление на риска

т. 7. от Приложение I „Проектна обосновка“

2
Кандидатът е предложил план, в който е определил съответните
потенциални рискове, класифицирал ги е по важност и е предложил
подходящи мерки за преодоляване и/или управление на тези рискове.
Кандидатът не е определил съответните потенциални рискове или
потенциалните рискове не са класифицирани и/или не са предложени
мерки за преодоляване и/или управление на тези рискове или тези мерки
не са подходящи/убедителни.
2.7. Оценка на устойчивостта на предложената система за
мониторинг на ключови индикатори за изпълнение
Кандидатът е предложил система за наблюдение, която включва пълен
набор от индикатори за изпълнение в съответствие с и/или допълващи
онези, които са описани в оперативната програма и допринасящи за
постигането на специфичната цел, включително задължителните
индикатори с количествени, реалистични и постижими цели
до
31.12.2023 г.
Кандидатът е предложил система за наблюдение с количествени,
реалистични и постижи цели до 31.12.2023 г. само за задължителните
индикатори. Предложените допълнителни индикатори не са в
съответствие с/допълващи посочените в ОП и/или техните стойности не
са ясни и/или реалистични.
Кандидатът не е определил устойчива система за наблюдение, въпреки
че е определил ясни/реалистични стойности на изпълнение за
задължителните индикатори.
Кандидатът не е определила ясни/реалистични стойности на изпълнение
за задължителните индикатори.

2

0

3

т. 6.8 и т. 10 от Приложение I „Проектна обосновка“;
секция 8 от Формуляра за кандидатстване.

3

2

1
0
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2.8. Оценка на плана за разпространение на резултатите от проекта,
вкл. управление на права върху интелектуалната собственост
Кандидатът е разработил подробен план за разпространение на
резултатите от проекта, който проследява резултатите от всички
дейности, предвидени в проектното предложение, включително
придобиване и управление на правата върху интелектуалната
собственост.
Кандидатът не е разработил цялостен план (както е описано по-горе) за
разпространение на резултатите от проекта.
3. Оценка на икономическото въздействие на програмата за научни
изследвания
Потенциалът на научноизследователската и развойна програма да
подсили веригата на стойността и/или конкуренторегиона в съответната
регионална приоритетната област на ИСИС е напълно разгърнат.
Потенциалът за увеличаване на бизнес инвестициите в публичната
научноизследователската и развойна дейност (GOVERD 2 плюс HERD 3) е
ясно оценен, значим и реалистичен.
Потенциалът на научноизследователската и развойна програма да
подсили веригата на стойността и/или конкурентоспособността на
страната в съответната регионална приоритетната област на ИСИС не е
напълно разгърнат. Потенциалът за увеличаване на бизнес инвестициите
в публичната научноизследователската и развойна дейност (GOVERD
плюс HERD) е ясно оценен и реалистичен.
Икономическото въздействие на научноизследователската и развойна
програма не е демонстрирано или не е реалистично.
4. Оценка на плана за използване на новоизградената
научноизследователска инфраструктура

3

т. 6.4 и т. 8. от Приложение I „Проектна обосновка“;

3

0
6

т. 6.4 и т. 8 от Приложение I „Проектна обосновка“;

6

3

0
4

т. 6.7 и т. 9 от Приложение I „Проектна обосновка“;
Документи,

удостоверяващи,

че

външни

за

Government expenditure on R&D (правителствени разходи за научноизследователски дейности и развитие): съгласно Наръчника на Фраскати представляват компонент
от брутните вътрешни разходи за научноизследователски дейности и развитие, направени от звена, принадлежащи към сектор държавно управление.
3
Higher education expenditure on R&D (разходи за научноизследователски дейности и развитие във висшето образование) съгласно Наръчника на Фраскати представляват
компонент от брутните вътрешни разходи за научноизследователски дейности и развитие, направени от звена, принадлежащи към сектора на висшето образование.
2
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кандидатите/партньорите лица/правни субекти
проявили
интерес
относно
използването
инфраструктурата

са
на

Забележка: понятието за научноизследователска
инфраструктура обхваща и научно оборудване.

4.1. План за използване на капацитета на новоизградената
инфраструктура
2

Кандидатът е обосновал използването на 100% от капацитета на
новоизградената инфраструктура.
Кандидатът не е обосновал използването на 100% от капацитета на
новоизградената инфраструктура.
4.2. План за използване на инфраструктурата от лица/правни
субекти, външни за организацията, получаваща подкрепа

2
0

2

Кандидатът е представил реалистичен план за използването на новата
инфраструктура от лица/правни субекти външни за организацията, която
е получила подкрепа. Търговски дружества, регистрирани на
територията на съответния район за планиране, на която ще се изгражда
РНЦ, са проявили интерес.
Кандидатът е представил реалистичен план за използването на новата
инфраструктура от лица/правни субекти извън организацията, която е
получила подкрепа. Потенциалните външни потребители са

Забележка: Капацитетът на инфраструктурата за
целите на настоящия критерий следва се разбира като
годишен капацитет и се измерва чрез времето (броя
часове) през годината, през което е възможно
инфраструктурата да бъде използвана, формирано
като от общия брой календарни дни през годината се
извадят почивните дни и официалните празници и се
умножат по 8 часа (т.е. при прилагане на 40 часова
работна седмица).

Забележка: лица/ правни субекти външни за
организацията, която е получила подкрепа, в случаите
на партньорство означава - лица различни от
участниците в партньорството.

2

1
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идентифицирани, но все още не са проявили интерес и проявилите
интерес не са регистрирани на територията на района за планиране, н
който ще бъде изграден РНЦ.
Кандидатът не е представил реалистичен план за използването на новата
инфраструктура от лица/правни субекти външни за организацията, която
е получила подкрепа.
5. План за финансиране: ефективност на разходите и устойчивост на
инвестицията в инфраструктурата за научни изследвания
Анализ и оценка на приложимостта на планираните инвестиции

0

12

Точка 6.9 от Приложение I „Проектна обосновка“;
секция 5 от Формуляра за кандидатстване;
Приложение VIII „План за финансиране“
Финансов анализ;
Финансова обосновка;

5.1. Индикативен бюджет за развитие на Центъра, обхващащ
развитието
на
научноизследователски
инфраструктури
и
специализирано оборудване, бюджет за обучение и бюджет за
администрация, включително възнаграждения и оперативни
разходи на Центъра за срок от 10 години
Индикативният бюджет на Центъра е структуриран правилно; бюджетът
е ясен и пълен.
Индикативният бюджет на Центъра не е структуриран правилно и/или е
неясен или непълен.
5.2. Дял на собствените приходи, генерирани от външно използване
на инфраструктурата за научни изследвания/оборудването,
частни/бизнес инвестиции в научноизследователска и развойна
дейност, комерсиализация, и трансфер на знания и технологии,
включително и работа по проекти.
Бюджетът на Центъра предвижда дял от генерирани собствени приходи
от комерсиализацията, и трансфера на знания и технологии,
включително работата по проекти, който е значим и реалистичен.
Бюджетът на Центъра предвижда дял от генерирани собствени приходи
от комерсиализацията, и трансфера на знания и технологии,
включително работата по проекти, който е реалистичен.
Бюджетът на Центъра не предвижда дял от генерирани собствени
приходи от комерсиализацията, и трансфера на знания и технологии,
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включително работата по проекти, който е надлежно обоснован/
реалистичен.
5.3. Ефективност на разходите: всеки разход ли е ясно обвързан с
една или повече от предложените проектни дейности?
Съотношението между разходите и очакваните резултати
задоволително ли е?
(i) Налице е пълно съответствие и логическа връзка между дейностите и
бюджета;
(ii) Заложените суми са в съответствие с пазарните условия;
(iii) Бюджетът показва, че разходването на планираните средства е
обосновано от съществуващата необходимост и от бюджета е видно, че е
избран оптималният път (разходи/резултати/въздействие), за да се реши
проблемът и да се осигурят търсените ползи.
Първите два критерия (i) и (ii) по-горе са изпълнени.
В бюджета на проектното предложение са включени
недопустими и/или необосновани, и/или дублиращи се и/или некоректно
попълнени разходи, което не позволява постигането на основната цел на
проекта, дори и в случай на извършване на служебно
коригиране/премахване съответните разходи от бюджета на проекта.
6. Оценка на научния, административния и управленския
капацитет на екипа на проекта

4

4

2

0

Точки 4, 6.8. и 10 от Приложение I „Проектна
обосновка“;
секция 9 от Формуляра за кандидатстване;

12
Автобиографии на членовете на екипа за управление на
проекта;
Подробни професионални автобиографии на членовете
на научния екип на проекта;

6.1. Екип за управление на проекта
4

Забележки: 1) Експерти с необходимото образование,
опит и квалификация означава наличие на най-малко
следните експерти:

25

Кандидатът има необходимия административен и управленски
капацитет (наличие на екипи, за способни да управляват фазата на
изграждане и фазата на опериране на научноизследователската
инфраструктура), номинираните експерти притежават необходимото
образование, опит и квалификация за длъжностите, които заемат.
Кандидатът има частично необходимия административен и управленски
капацитет, но разполага с декларации за ангажимент (готовност за
участие) от външни експерти, които притежават образование, опит и
квалификация, необходими за съответните позиции.
Кандидатът няма необходимия административен капацитет и
управление, но разполага с декларации за ангажимент (готовност за
участие) от външни експерти, които притежават образование, опит и
квалификация, необходими за съответните позиции.

(i) Поне един член на екипа с висше образование в област
„Технически науки“, професионално направление
„Архитектура, строителство и геодезия“ и с придобит
стаж по посоченото професионално направление – не
по-малко от 5 години;
(ii) Поне един член на екипа с висше образование в
област „Социални, стопански и правни науки“,
професионално направление „Икономика“ и с придобит
стаж по посоченото професионално направление – не
по-малко от 5 години;
(iii) Поне един член на екипа с висше образование в
област „Социални, стопански и правни науки“,
професионално направление „Право“ и с придобит
стаж по посоченото професионално направление – не
по-малко от 5 години;
(iv) Поне един член на екипа с придобити квалификация и
опит в областта на управлението и изпълнението на
инфраструктурни проекти финансирани със средства
от Европейския съюз.
2) По смисъла на настоящия критерий, кандидатът има
необходимия административен капацитет, когато
експертите по т. 1) са в договорни отношения с
кандидата и/или неговите партньори.
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Кандидатът не разполага с екип за управление, нито с декларации за
ангажимент (готовност за участие) от експерти, които притежават
изискваните образование, опит и квалификация.
6.2. План за управление – механизъм за координация, включително
управителен орган (органи), предвидени механизми за мониторинг,
координация и оценка на напредъка, оценка на въздействието
Кандидатът има механизъм за координация, включително управителен
орган/органи, предвидени механизми за наблюдение, координация и
оценка на напредъка, оценка на въздействието.
Кандидатът не разполага с цялостен и ясен механизъм за координация,
включително управителен орган/органи, предвидени механизми за
мониторинг, координация и оценка на напредъка, оценка на
въздействието.
6.3. Научен екип на проекта (екип за изпълнение)

0
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Забележка: 1) По смисъла на настоящия критерий
надежден научен екип на проекта означава:
а) Научен екип (поне 30% млади учени), който включва:
- ръководител на екипа;
- членове на научния екип – изследователи и
специалисти;
- технически персонал.
б) Екипът следва да включва най-малко:
б1. хабилитирани лица или лица, придобили научна и
образователна степен „доктор”, с необходимата
научна компетентност, която се преценява въз основа
на:
- брой публикации в референтни издания с импакт
фактор, както и брой цитати на научните
публикации;
- брой научни конференции с международно
значение;
брой проекти, на конкурсен принцип, в които
участват като ръководител на проект/задача/под
проект или член на научен екип;
авторство (пълно или споделено) върху брой
патенти, заявки за патенти или
друга
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регистрирана или защитена интелектуална
собственост;
- участие в европейски научни мрежи;
- участия в договори с индустрията;
участия в смесени международни научни екипи по
покана за участие в определени изследователски задачи,
доказани със съвместни научни публикации в
референтни издания с импакт фактор, и др.

Кандидатът е сформирал надежден научен екип с подходяща
комбинация от български и международни експерти в съответните
области на компетентност, включително и от сферата на бизнеса и
приложната сфера.
Кандидатът е сформирал частично надежден научен екип с подходяща
комбинация от български и международни експерти в съответните
области на компетентност, включително и от сферата на бизнеса и
приложната сфера, и има на разположение декларации за ангажимент
(готовност за участие) на определените външни експерти.
Кандидатът не е сформирал надежден научен екип с подходяща
комбинация от български и международни експерти в съответните
области на компетентност, включително и от сферата на бизнеса и
приложната сфера, въпреки че има на разположение декларации за
ангажимент (готовност за участие) на определените външни експерти.
7. Оценяване на иновационната дейност на кандидата и
партньорите за последните пет години.

б.2. членове, които имат опит в изпълнение и/или
управление на национални и/или международни научни
проекти през последните 5 години, удостоверено със
сканирани титулна страница на проекта, списък на
колектива, страницата с подписи от съответния
сключен договор.
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Забележка: При оценката по настоящия критерий се
взимат предвид представените информация и
документи общо за целият научноизследователски
състав на кандидата и партньорите през последните 5
г.
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7.1 Регистрирани патенти и/или заявки за патенти (международни и
национални в партньорство с бизнеса и/или други организации) за
последните 5 години (2013 – 2017)

Точка 12.1 от Приложение I „Проектна обосновка“;

4

Организацията има повече от 5 регистрирани патента в една от водещите
международни организации (СОИС, Европейското патентно ведомство,
Патентен офис на САЩ).
Организацията има повече от 5 подадени или регистрирани заявки за
патенти в някоя от водещите международни организации (СОИС,
Европейското патентно ведомство, Патентен офис на САЩ).
Организацията има повече от 6 регистрирани патента в българското
патентно ведомство.
Организацията има повече от 6 подадени или регистрирани заявки за
патенти в българското патентно ведомство.
Организацията няма патентни заявки или регистрирани патенти.
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7.2. Наличие на офис/център за трансфер на технологии и стратегия
за прилагане на резултатите от научноизследователската дейност

Точка 12.2 от Приложение I „Проектна обосновка“;
Стратегия за прилагане на
научноизследователска дейност.

2

Организацията има офис/център за трансфер на технологии и стратегия
за прилагане на резултатите от научноизследователската дейност.

Патенти
и/или
Заявки
за
патент,
издадени/регистрирани през последните 5 години (2013 –
2017 г.) в Патентно ведомство, чуждестранни и/или
международни
органи
или
организации
(Международното бюро на Световната организация за
интелектуална собственост, Европейското патентно
ведомство, Патентен офис на САЩ)

резултатите

от

Решение
на
органа
за
управление
на
кандидата/партньора, договор за дружество по Закона
за задълженията и договорите, устав/учредителен акт
на юридическо лице с нестопанска цел съответно на
търговец по смисъла на Търговския закон или друг акт за
създаване на офис/център за трансфер на технологии
към или с участието на кандидата/партньора.

2
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Организацията не разполага с офис/център за трансфер на технологии
и/или стратегия за прилагане на резултатите от научноизследователската
дейност.
7.3. Текущи и/или завършени иновационни проекти (национални и
европейски) съвместни с бизнеса за последните 5 години (2013-2017)

0
Точка 12.5 от Приложение I „Проектна обосновка“;
Договори, препоръки или други подобни документи,
удостоверяващи изпълнението на съвместен проект с
предприятие за разработване на иновация, през
последните 5 години

3

Забележка: Съгласно дефиницията на Наръчника от
Осло (Manuel d’Oslo 3e édition © OECD/EUROPEAN
COMMUNITIES 2005), въведена и в ИСИС иновация е
въвеждане на нов или значително подобрен продукт
(стока или услуга) или производствен процес, на нов
метод за маркетинг или на нов организационен метод в
търговската практика.
Не представляват иновация малки промени или
подобрения, повишаване на капацитет за производство
или обслужване, получено посредством добавяне на
производствени или логистични системи, които са
много сходни с вече използваните, прекратяване на
използването на даден процес, обикновена замяна или
разширяване на капитала, промени, предизвикани
единствено
от
изменението
на
цените
на
производствените
фактори,
персонализирано
производство, адаптиране към местния пазар, редовни
сезонни и други циклични промени и търговия с нови или
съществено усъвършенствани продукти.

Организацията е разработила повече от 15 съвместни иновационни
проекта с бизнеси.
Организацията е разработила между 5 и 15 съвместни иновационни
проекта с бизнеси.
Организацията е разработила по-малко от 5 иновационни проекта с
бизнеси.

3
1
0
30

8. Оценка на научните постижения на организациите в областта на
проектното предложение за последните пет години (20131 - 20175)
5

8.1 Публикации на членовете на научноизследователския екип в
научни списания и книги, реферирани в SCOPUS или WoS в ИСИС
областта на предложението, през последните 5 години (2011-2015)

Точка 13.1 от Приложение I „Проектна обосновка“;

3

Статиите с повече от 15 съавтори не се вземат предвид при поставяне на
оценка по настоящия критерий.

При повече от 100 публикации
При ≥60 и ≤ 100 публикации

Списък с публикациите съгласно изискванията на
Условията за кандидатстване.

3

2

При ≥ 30 и < 60 публикации

1

При < 30публикации

0

8.2. Брой договори за финансиране в съответната научна област на
проектното предложение, през последните 5 години (2013-2017)

2

При ≥8 проекта

Забележка: При оценката по настоящия критерий се
взимат предвид представените информация и
документи общо за целият научноизследователски
състав на кандидата и партньорите през последните
5г.

Точка 13.5 от Приложение I „Проектна обосновка“;
Договори за финансиране в съответната научна област

2

При 5-7 проекта

1

При 0 до 4 проекта

0

9. Оценка на състоянието на съществуващия човешки научен
потенциал в областта на предложението

3
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9.1. Брой на докторантите и младите учени на кандидата/партньора
към момента на кандидатстване

3

Точка 14.3 от Приложение I „Проектна обосновка“;
Списък на младите учени и зачислените докторанти на
кандидата и партньорите, в съответното направление
на подаденото проектно предложение, вписани в
регистъра по чл.10, ал. 2, т. 3, буква в) от ЗВО.

При повече от 15 докторанти и млади учени

3

При ≥7 и ≤ 14 докторанти и млади учени

2

При ≥2 и < 7 докторанти и млади учени

1

При < 2 докторанти и млади учени

0

10. Оценка на начина на използване на наличното научно
оборудване
10.1. Капацитет за връзка с/участие в паневропейски
научноизследователски инфраструктури

4
Точка 15.3 от Приложение I „Проектна обосновка“;

4

Договори относно участието на кандидата/партньора в
паневропейски научноизследователски инфраструктури.
Забележка: по смисъла на настоящия критерий под
капацитет се разбира наличния човешки ресурс и
оборудване

Научната организация е свързана с/участва в паневропейски
научноизследователски инфраструктури и демонстрира капацитет за понататъшна връзка/участие.
Научната организация не е свързана с/не участва в паневропейски
научноизследователски инфраструктури, но демонстрира капацитет за
допълнителна връзка/участие.
Научната организация не е свързана с/не участва в паневропейски
научноизследователски инфраструктури и не е демонстрирала капацитет
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за ефективно свързване/участие в такива структури.
11. Бонус точки

10

11.1. Бонус точки за проекти, включени в НПКНИ

2

11.2. Бонус точки за проекти, в които кандидатът, партньорите и
асоциираните партньори са регистрирани и извършват дейността си на
територията на Северозападен район за планиране.
11.3. Бонус точки за проектни предложения, насочени към поне едно от
идентифицираните в анализа на потенциала за развитие на регионални
научни центрове в България приоритетни направления за съответния
район на планиране.
11.4. Бонус точки за проектни предложения, в които са включени
асоциирани партньори клъстери (регионални, междурегионални и
национални клъстери в тематичния приоритет на съответния регионален
център)
11.5. Бонус точки за асоциирани партньори ЦК и ЦВП, финансирани със
средства по ОП НОИР
Максимален брой точки:

2

2

2

2
100

Проектните предложения, получили минимум 70 точки на етап „Техническа и финансова оценка”, се класират в низходящ ред съобразно
получената оценка, като за финансиране се предлагат всички или част от проектите по реда на класирането до покриване на общия размер на общия
бюджет по процедурата.
В случай че по време на финансовата оценка се установи надвишаване на максималният допустим размер на безвъзмездната финансова помощ и/или на
разход, определен в Условията за кандидатстване, Оценителната комисия служебно го намалява до максимално допустимия размер.
В случай че по време на финансовата оценка се установи наличие на недопустими разходи или на разходи, които не са съпоставими с пазарните цени за
аналогични активи, Оценителната комисия служебно коригира/премахва съответните разходи от бюджета на проекта.
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