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КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2016 г. - 

УНИВЕРСИТЕТСКА АГЕНЦИЯ НА ФРАНКОФОНИЯTA 

1. Обща информация за двустранната програма 

Конкурсът се обявява на основата на Споразумение между Университетска агенция на 

Франкофонията и Правителството на Република България относно седалище  за Антена на Бюрото 

на  Университетска агенция  на Франкофонията  за Централна и Източна Европа, подписано на 

01.10.2012 год. и Меморандум за разбирателство между Фонд „Научни изследвания към 

Министерство на образованието и науката на Република България и Университетска агенция на 

Франкофонията за финансиране на съвместни изследователски проекти, подписан в София на 

25.05.2016 год.  

Водеща институция по програмата от страна на Университетска агенция на Франкофонията 

е Бюрото за Централна и Източна Европа на УАФ, а от българска страна е Министерството на 

образованието и науката (МОН) чрез  Фонд ”Научни изследвания” (ФНИ).  

 

1.1. Научни области 

Ще бъдат финансирани проекти в следните научни области: 

- Математика и информатика; 

- Устойчива енергетика, околна среди и екосистеми; 

- Здравеопазване  и биотехнологии; 

- Физика и материалознание; 

- Хуманитарни и обществени науки. 

Предложения за проекти, разработващи теми в следните три насоки, ще се ползват с 

предимство при оценяване на научната стойност на проектите: 

- Биохимия и биотехнологии с приложение във фармацевтичната и хранително-

вкусовата промишленост; 

- Информационните технологии в служба на енергетиката на бъдещето; 

- Материално и нематериално културно наследство в дигиталната ера (3D моделиране, 

географски информационни системи, онлайн архивиране и т.н.). 

 

2. Финансови условия 

2.1. Бюджет на конкурса 

Прогнозният общ бюджет на конкурса е  60 000.00 лв., от които 30 000.00 лв. от бюджета за 

2017 г. 

Общият размер на финансирането за всеки индивидуален проект по настоящата 

процедура следва да бъде съобразен с допустимите разходи. 

Максималната сума за всеки отделен проект е 20 000.00 лв. 

2.2. Етапи на финансирането на одобрените проекти 

Договорът се изпълнява и отчита на един етап. Предоставянето на финансирането се 

извършва на два транша – 50% от сумата за проекта от бюджета на Фонда за 2017 г. и 50% от 

сумата на проекта от бюджета за 2018 г.  

Краен срок за предоставяне на първия транш от авансовото плащане (50% от бюджета на 

проекта) е 30 дни след сключване на договора за финансиране на проекта. 
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Вторият транш (50% от бюджета на проекта) се предоставя след положително решение на 

смесена комисия по средносрочна оценка на проекта въз основа на обединен отчет, представен 

само пред УАФ. Българският колектив не предоставя отделен междинен отчет към ФНИ. 

Краен срок за предоставяне на Отчет по договора е 30 дни, считано от датата на 

приключване на договора. Отчетът се придружава с доклад за финансов одит от лицензиран 

одитор. 

Непризнатите разходи при финансовия одит се възстановяват на Фонда.  

Краен срок за предоставяне на Оценка за изпълнението на проекта е 90 дни, считано от 

датата на предаване на Отчета по проекта.  

2.3. Категории допустими разходи 

Приемливи разходи за финансиране на научни изследвания и мобилност от българска 

страна в рамките на настоящата процедура са следните видове разходи: 

Преки разходи за: 

 Командировки, а именно разходи, свързани с мобилността, които включват: транспорт, 

настаняване, храна, такси за правоучастие в научни форуми; 

 Разходи за закупуване на дребно оборудване /канцеларско, компютърно/ и с 

оповестяването на резултатите от проектите /публикации, PR-акциите/, като този 

размер не следва да надвишава 20 % от общия бюджет на проекта. 

За българската страна неизползваните суми за първата година могат да се прехвърлят за 

втората година. 

Разходите за командировки са съгласно българското законодателство. 

Разходи, излизащи извън посочените групи, не са допустими. 

Предоставените от Фонд „Научни изследвания“ средства покриват единствено разходите 

на българските изследователи, свързани с пътуванията им до страните на партньорските 

институции по проектите, и разходи, свързани със закупуването на дребно оборудване и 

оповестяване на резултатите от проектите. 

 

2.4. Срок за изпълнение на проекта 

Срок за изпълнение на одобрените проекти: 24 месеца. 

За начална дата на проекта се счита датата на подписване на договора за финансиране. 

 

3. Указания за начина на кандидатстване и срок за подаване на 

документите 

3.1. Подаване на проектните предложения 

Проектните предложения  се представят до 17 часа на 15.11.2016 г. в деловодството на 

Фонд "Научни изследвания" на хартиен и електронен носител, както следва:  

¬ на хартиен носител в един екземпляр на български език с оригинални подписи и печати;  

¬ в електронен формат на български език, като документите, съдържащи подписи, са 
сканирани. 

 Срокове по конкурса: 

¬ Срок за обявяване на конкурса: 30.09.2016 г.; 

¬ Дата за затваряне на конкурса:  до 15.11.2016 г.; 

¬ Срок за оценяване: 09.12.2016 г. 
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4. Карта за научна оценка на проектно предложение 

 

Карта за научна оценка на проектно предложение 

 

Критерии за научна оценка на проектните предложения Максимален брой 
точки 

1. Научна стойност на предложението за проект 40 

важността и сложността на засегнатата тематика и на заложените цели ; 
оригиналността на предложените решения ; методология и работен план, както и 
съответствие с областите, посочени като приоритетни в т. 1.1. 

 

2. Качество и експертен потенциал на изследователските екипи в 
областта на проекта 

30 

научната експертиза на координатора на проекта и на екипа; публикации на 
изследователи, участващи в проекта в издания с импакт фактор или включени в 
международно признати бази данни от областта на проекта 

 

3. Взаимно допълване на дейностите по проекта 10 

взаимно допълване на изследователските екипи (споделени приноси, равномерно 
разпределение на периодите на мобилност); допълнителни ползи от 
сътрудничеството; активно участие на докторанти и постдокторанти 

 

4. Ефикасност 10 

съгласуваност между заложените по проекта дейности и искания бюджет  

5. Интегриране в Европейското научноизследователско 
пространство и перспективи за развитие на сътрудничеството  

10 

дейности, насочени към интеграцията на институциите в Европейското 
научноизследователско пространство; допълняемост на проекта спрямо други 
научноизследователски програми (Програма „Рила“ и др.); перспективи за бъдещи 
сътрудничества: кандидатстване със съвместни проекти по програма  Х2020 и др. 

 

Обща числова оценка 100 

 

Мотивирано заключение /задължително/ 

 

 

Препоръки /ако е приложимо/ 

 
 

 

Ще се финансират само предложения за проекти, събрали минимум 70 точки. 


