Въпроси и отговори във връзка с
Процедура за предоставяне на национално съфинансиране за участие на български
колективи в утвърдени акции по Европейската програма за сътрудничество в областта
на научните изследвания и технологии COST

06.01.2020 г.
1. Въпрос
Може ли да кандидатства MC Substitute Member?
Отговор
Да, ако представи документ, че участва в акцията.
2. Въпрос
Командировка за полева кампания в „точка 4. Заплащане за външни услуги за изпълнение
на проекта“ ли се отчита?
Отговор
От въпроса не става ясно какво е полева кампания и дали тя попада в допустимите разходи
по проекта.

16.01.2020 г.
3. Въпрос
Заглавието на проекта следва ли да бъде същото, както е името на самата акция или може
да бъде различно?
Отговор
Заглавието на проекта трябва да съответства на дейностите, предвидени в него, не е
необходимо да съвпада с това на акцията.
4. Въпрос
Когато се сключва договорът за 2 години, следва ли да се предава междинен отчет, след
първата година, или с други думи на един или два етапа се отчита?
Отговор
Договорът е за две години (освен ако акцията не приключва по-рано) и проектът се
изпълнява ин отчита на един етап.
5. Въпрос
При подписването на договор ли се определя кой ще движи счетоводството по проекта? В
нашия случай Софийски Университет или НИС.

Отговор
Това е вътрешен въпрос на базовата организация, договорът се подписва с ръководителя
на базовата организация.
6. Въпрос
Относно отчитането на евентуално подписан договор:
В указанията пише:
"Отчетите се придружават с писмо - потвърждение за приемането на резултатите от
съответния програмен комитет на програмата COST или друга, оторизирана за целта
структура към програмата или писмо от координатор на COST акцията за приноса на
колектива към COST акцията. Приносът включва публикации на научния колектив в
мероприятията и дейностите на COST акцията".
Значи ли това, че трябва да искаме писмено потвърждение от ръководителя на дадена
акция, че приема резултатите от националното съфинансиране. И ако това е така, в такъв
случай всички резултати трябва да му се изпратят на английски език. Достатъчно ли е
публикации с благодарност към проекта и COST акцията?
Отговор
Да, трябва да се приложи писмено потвърждение.
02.02.2020 г.
7. Въпрос
Може ли докторант да кандидатства като ръководител на проект за финансиране на
участие в STSM програмата за посещение на чужди изследователски групи,
(https://gwverse.tecnico.ulisboa.pt/stsms/stsm-types/), която стартира през месец май?
Отговор
Участие в STMS програмата на дадена КОСТ акция не е обвързано с проекта с ФНИ, то се
финансира чрез самата КОСТ акция.

