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.
29.11.2016 г.
1. Въпрос
Къде мога да намеря формуляри за кандидатстване за финансиране по COST акциите?
Отговор
Няма специални формуляри за кандидатстване по процедурата.

29.01.2017 г.
2. Въпрос
Акцията започна през март 2015г и продължава до 2019г. Български представител съм от
самото начало, но по различни причини (вкл. и незнание, че има национално съфинансиране)
сега реших да кандидатсвам за национално съфинансиране за оснаналите две години. Това
възможно ли е?
Отговор
Може да се кандидатства за целия срок до края на акцията като трябва да се отчете и времето,
необходимо за вземане решение за финансиране на проекта.
3. Въпрос
Ако да - мога да кандидатсвам за оставащите 2 години. Това означавали ли, че макс. сума е 40
000лв?
Отговор
Да.
4. Въпрос
3. Документите свързани с COST акцията са на английски. Трябва ли да ги преведа на български
при прилагането им към документацията (т.1 от изброените документи)?
Отговор
Не е необходимо.

10.02.2017 г.
5. Въпрос
В процедурата за кандидатстване е указано, че „условие за съфинансиране на първи етап на
дадена акция е наличие на положително решение на Управляващия комитет на акцията за
включване на българския партньор“. Моля да потвърдите, че положителното решение на
Управляващия комитет се доказва чрез присъствието на членовете на научния колектив в
официалните документи по проекта, достъпни чрез интернет страницата на COST (Action Fact
Sheet, Management Committee)
Отговор
Да.
6. Въпрос
Обявената сума за национално съфинансирането на проект е до 20 000 лв. на година. Тъй като
проектът COST № .... е с продължителност до май 2019г. следва ли при кандидатстването да се
ограничаваме до предложения в рамките на една година, или можем да представим
предложение за времето на целия проект?

Отговор
Може да се кандидатства за целия срок до края на акцията като трябва да се отчете и времето,
необходимо за вземане решение за финансиране на проекта.
7. Въпрос
В процедурата за кандидатстване е указано, че „националното съфинансиране по програма
COST е насочено само към подкрепа на научни дейности, които се извършват от български
учени, членове на екипа за изпълнение на акцията. Моля да уточните обхвата на понятието
„членове на екипа“ – дали освен членовете на Комитета за управление на проекта, които по
правилата на COST са не повече от двама от една държава, могат да се включат и други учени
от същия университет (в случая от НБУ)?
Отговор
Членове на екипа могат да бъдат и други учени.
8. Въпрос
По отношения на допустимото за национално съфинансиране възнаграждение на научния
колектив следва ли в проектното предложение до ФНИ да се укажат конкретно членовете на
колектива, като и да се посочат конкретни размери на възнагражденията за всеки от тях?
Отговор
Трябва да се представи списък на членовете на колектива, но няма изискване да се посочват
предвидените за тях възнаграждения.
9. Въпрос
По отношение на останалите допустими пера за национално съфинансиране моля посочете
степента на изискваната детайлизация на разходите по тях. Достатъчно ли е на етап
кандидатстване да се посочат разходи по пера като общи суми, които впоследствие да се
отчетат с научен и финансов отчет за съответния етап?
Отговор
Съгласно Процедурата при кандидатстване трябва да се представи „подробна финансова
обосновка за исканото съфинансиране и видовете дейности, за които ще се разходват тези
средства.“
10. Въпрос
Във връзка с кандидатстването са национално съфинансиране моля да ме информирате дали
съществуват типови бланки, свързани с кандидатстването (Декларация от изпълнителя, че не
ползва средства от други източници и пр.)
Отговор
Няма типови бланки.

15.02.2017 г.
11. Въпрос
Какъв процент от общия бюджет може да се използва за "Заплащане за външни услуги за
изпълнение на проекта"?
Отговор
Финансовите условия, включително и ограничения, ако има такива, за използване на
средствата по определени пера, са описани в Процедурата. Допълнителна информация за
използването и отчитането на финансовите средства по тази процедура може да намерите в
документа: „Указания за отчитане на договорите за предоставяне на национално
съфинансиране за участие на български колективи в утвърдени акции по Европейската

програма за сътрудничество в областта на научните изследвания и технологиите COST“,
публикуван на интернет страницата на Фонда.

