МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

ПОКАНА
Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс за финансиране на
фундаментални научни изследвания – 2019 год.“

Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на
нестопанска научна дейност за фундаментални научни изследвания за придобиване на нови знания.
Нестопанската научна дейност е съобразена с Националната стратегия за развитие на научните
изследвания в Република България 2017-2030 и допринася за:
– Устойчиво възстановяване на международните позиции на страната по количество и
качество на международно видимата научна продукция.
– Повишаване на количеството и качеството на фундаменталните научни изследвания,
свързани с проблеми от регионално и национално значение.
– Значително интензифициране на връзките на науката с образованието, бизнеса, държавните
органи и обществото като цяло.
– Разширяване на участието на българската научна общност в европейското изследователско
пространство и разширяване на международното научно сътрудничество.

1. Научни области
Целта на процедурата е да насърчи провеждане на качествени фундаментални научни изследвания и
получаване на високи научни постижения в следните области:
1) Биологически науки;
2) Математически науки и информатика;
3) Медицински науки;
4) Науки за земята;
5) Обществени науки;
6) Селскостопански науки;
7) Технически науки;
8) Физически науки;
9) Химически науки;
10) Хуманитарни науки.
Научните области, в които ще бъдат финансирани изследвания, са определени с решение на
Изпълнителния съвет (ИС) на Фонд „Научни изследвания“ (Фонда).

2. Общ бюджет на конкурса:
Прогнозният общ бюджет на конкурса за финансиране на научни изследвания – 2019 г. е 16 000 000 лв.,
от които 8 000 000 лв. (50% от общия размер) за първия етап на проектите.

Предвидено е следното разпределение на наличния общ бюджет по научни области:
Научна област
Биологически науки
Математически науки и информатика
Медицински науки
Науки за земята
Обществени науки
Селскостопански науки
Технически науки
Физически науки
Химически науки
Хуманитарни науки

Бюджет за двата
етапа, лв.
2 288 000
976 000
1 488 000
864 000
1 344 000
1 360 000
2 752 000
1 760 000
1 728 000
1 440 000

Бюджет за
ЕТАП I , лв.
1 144 000
488 000
744 000
432 000
672 000
680 000
1 376 000
880 000
864 000
720 000

Процент от
общия бюджет
14.3
6.1
9.3
5.4
8.4
8.5
17.2
11.0
10.8
9.0

3. Минимален и максимален размер на финансирането за конкретен
проект:
Общият размер на финансирането за всеки индивидуален проект по настоящата процедура следва да
бъде в следните граници:
1) Минималната сума за всеки отделен проект е 60 000 лв.
2) Максималната сума за всеки отделен проект е 120 000 лв.
3) Не се допуска изкуствено разделяне на проекти, за да бъдат заобиколени горните прагове.
Публичното финансиране не трябва да надвишава 100% от общия размер на допустимите разходи на
проекта.
Исканата сума за финансиране на отделен проект трябва да бъде кратна на 100 лв.

4. Срок за изпълнение на проекта:
Срок за изпълнение на одобрените проекти: 36 месеца.
За начална дата на проекта се счита датата на подписване на договора за финансиране.

5. Срок за подаване на проектните предложения
Проектните предложения се представят до 17 часа на 25.09.2019 г. по електронен път и в
деловодството на Фонд "Научни изследвания" на хартиен носител, както следва (подреждането на
документите трябва да съответства на описанието в приложеното „Указание за подаване на
документите“):
¬ на хартиен носител в един екземпляр на български и на английски език с оригинални подписи и
печати;
¬ в електронен формат на български и на английски език, като документите да дават възможност за
автоматично търсене (в pdf формат генериран автоматично от документа);
¬ към електронния формат на български и на английски език се прилагат сканирани документите,
съдържащи подписи.
¬ Срок за обявяване на конкурсите: до 9.08.2019 г.
¬ Дата за затваряне на конкурсите: до 25.09.2019 г. (най-малко 45 дни след обявяване на конкурса);
¬ Срок за оценяване: 30.11.2019 г.
Проектното предложение включва административно и научно описание на проекта.

6. Изисквания към кандидатите и проектите.
Допустими кандидати:
Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са:
1) акредитирани висши училища по чл. 85 ал. 1, т. 7 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА
да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор"
2) научни организации по чл. 47, ал. 1 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат
обучение по образователна и научна степен "доктор"
Проверката за горепосочените обстоятелства се извършва в регистъра на НАОА.
На основание на акредитацията на бившия Национален институт по метеорология и хидрология – БАН
за провеждане на обучение по образователна и научна степен "доктор", предоставена от НАОА до 2020
год., допустими кандидати по настоящия конкурс са новооткритите научни организации Национален
институт по метеорология и хидрология към МОН и Институт за изследване на климата, атмосферата и
водите – БАН.
Кандидатите по настоящата процедура трябва да са пряко отговорни за изпълнението на дейностите по
проектното предложение, а не да действат в качеството на посредници и да извършват дейностите в
проектното предложение от свое име и за своя сметка.
Кандидатите по процедурата трябва да са субекти:
 осъществяващи научни изследвания;
и
 чиито дейности са изцяло с нестопански характер;
или
 чиито дейности са със стопански и нестопански характер, но тези дейности са ясно разграничени
и начинът им на организация позволява проследяване на приходите и разходите, свързани с
тяхното изпълнение, вкл. чрез воденето на аналитична счетоводна отчетност. Когато кандидатът
упражнява стопански и нестопански дейности, финансирането, разходите и приходите за всеки
вид дейност се вземат предвид поотделно въз основа на последователно прилагани принципи за
осчетоводяване на разходите, които могат да бъдат обективно оправдани.
Придобитите в резултат от финансирането по настоящата процедура активи ще бъдат използвани само
за нестопански дейности и предоставеното финансиране няма да се използва за какъвто и да било вид
стопански дейности, включително и следните:
 научни изследвания по договор с предприятия/отрасъл;
 консултантски или други услуги, предоставяни на предприятия/отрасъл;
 отдаване под наем на активите (инфраструктурата/оборудването).
За да бъдат одобрени за финансиране по настоящата процедура, кандидатите следва да докажат,
че са юридическо лице, чиято цел е осъществяване на научни изследвания и изследвания и да поемат
неотменим ангажимент за широко разпространение на резултатите от фундаменталните научни
изследвания при неизключителни и недискриминационни условия, посредством преподаване, бази
данни със свободен достъп, открити публикации или софтуер с отворен код и др.

7. Партньорство и допустимост на партньорите
По настоящата процедура за конкурс кандидатите могат да участват съвместно с други допустими
кандидати (партньори) чрез формиране на Обединение на кандидати.
Условията за допустимост на кандидатите по настоящата процедура са приложими и към всеки
участник в Обединението.
ВАЖНО!

Други партньори, освен участниците в Обединението, не са допустими.

В процеса на изпълнение на дейностите по проекта бенефициентите могат да възложат на изпълнители
извършването на определени допълващи дейности по проекта посредством състезателни, прозрачни,
недискриминационни и безусловни тръжни процедури, отговарящи на условията на т.89-т.96 от

известие на Комисията относно понятието за държавна помощ, посочено в чл.107, § 1 от Договора за
функционирането на ЕС(2016/С 262/01). В случаите, когато бенефициентите се явяват възложители по
смисъла на чл. 5 или чл. 6 от Закона за обществените поръчки1 (ЗОП), изборът на изпълнители се
осъществява по реда на ЗОП. Изпълнителите в процедури по възлагане дейности по изпълнението на
проекта не са партньори.
Взаимоотношенията между допустими кандидати, които кандидатстват в обединение, се определят в
Споразумение за обединение, което е неразделна част от проектното предложение.
В Споразумението за обединение се определят:
1)
базовата организация;
2)
другите участващи допустими кандидати – партньорски организации;
3)
условията на сътрудничество за целите на проектното предложение;
4)
разпределението на дейностите по проектното предложение и отговорностите по изпълнението
им;
5)
учените, ръководещи екипа на проектното предложение от всяка организация;
6)
разпределението на разходите и ползите, свързани с изпълнението на проектното предложение;
7)
правила за
широко разпространение на резултатите от научните изследвания при
неизключителни и недискриминационни условия, например чрез преподаване, бази данни със свободен
достъп, публикации или софтуер с отворен код;
8)
други съотносими условия, вкл. конкретни права и задължения;
9)
други условия.
Споразумението за партньорство се подписва от ръководителите на организациите партньори и
ръководителя на научния колектив. Споразумението се представя като приложение към проектното
предложение на български език и работен превод на английски език.
ВАЖНО!
Извършването на фундаментални научни изследвания, възложени по силата на договор, и
предоставянето на изследователски услуги не се считат за форми на сътрудничество

8. Критерии за допустимост на проектните предложения
По настоящата процедура са допустими за финансиране само кандидати, чиито проектни предложения
допринасят за развитието на поне една от областите, посочени в т. 1.1 от насоките.
По настоящата процедура могат да се предлагат само проекти за фундаментални научни изследвания.

9. Критерии за недопустимост на проектните предложения
По настоящата процедура за конкурс са недопустими проектни предложения:
включващи дейности, които вече са финансирани от други източници
които не включват фундаментални научни изследвания.
които включват дейности, чието изпълнение е стартирало преди подписването на договора за
финансиране на проекта по настоящата процедура.
Поканата се публикува в централен ежедневник и на интернет страниците на Министерство на
образованието и науката и Фонд „Научни изследвания“.
Пълната информация за конкурса и процедурите за кандидатстване може да намерите на интернет
страницата на Фонд „Научни изследвания“:
http://www.fni.bg
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Обн. ДВ бр. 13 от 16 Февруари 2016 г. и посл. изм. и доп. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г.

