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Програма/схема:
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 20072013
Схема за безвъзмездна финансова помощ:
BG161PO003-1.2.04
„Развитие
на
приложните
изследователските организации в България”

изследвания

в

Основна цел:
Да укрепи и развие капацитета на българските изследователски организации за
изпълнението на успешни програми за научно-изследователска и развойна дейност
чрез предоставяне на подкрепа за обновяване и модернизиране на оборудването,
необходимо за осъществяване на приложни изследвания.
Оказването на подкрепа за придобиване на оборудване, необходимо за провеждане
на научно-приложни изследвания, ще подобри достъпа до нови знания и технологии
в обществото, което от своя страна ще допринесе за устойчивостта и
конкурентоспособността на българската икономика..

Краен срок:
15.03.2013
Какви проекти/дейности се финансират?
Допустими за финансиране по настоящата процедура са само кандидати, чиито
проектни предложения допринасят за развитието на една или повече от следните
иновативни области:
• Информационни технологии;
• Еко и енерго-спестяващи технологии;
• Технологии, свързани със здравето.
По настоящата процедура за подбор на проекти, допустими са следните дейности:
• Закупуване на ново оборудване, което представлява дълготраен материален
актив (ДМА), покриващо нуждите и разширяващо възможностите на
потенциалния бенефициент за извършване на изследователска и развойна
дейност (за приложни изследвания);
• Закупуване на материали и консумативи за нуждите на въвеждане и
експлоатация на закупеното по проекта оборудване в рамките на срока за
изпълнение на проекта – до 1 % от стойността на закупеното по проекта
оборудване.

Кой може да кандидатства? Изисквания?
•

Да са юридически лица, чиято основна цел е осъществяване на
фундаментални изследвания, индустриални изследвания и експериментални
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•

•

•
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•

разработки и разпространението на техните резултати посредством
преподаване, публикуване или трансфер на технологии,
Български висши училища, получили последна валидна оценка при
институционална акредитация от 6,00 до 10,00 или оценка не по-ниска от
"добра" съгласно Глава десета от Закона за висшето образование (обн. ДВ бр.
112 от 27.12.1995) в случай, че решението за акредитацията е издадено
преди изменението на закона, обн., ДВ, бр. 61/2011 г.,
Факултети към български висши училища, съгласно чл. 26 от Закона за
висшето
образование,
получили
последна
валидна
оценка
при
институционална акредитация от 6,00 до 10,00 или оценка не по-ниска от
„добра” съгласно Глава десета от Закона за висшето образование в случай, че
решението за акредитацията е издадено преди изменението на закона, обн.,
ДВ, бр. 61/2011 г. или действащите към факултетите обслужващи звена (по
смисъла на чл. 25, ал. 3 от Закона за висшето образование) (Поради липса на
самостоятелна правосубектност, факултетите към българските висши училища
и действащите към факултетите обслужващи звена (по смисъла на чл. 25, ал.
3 от Закона за висшето образование), могат да кандидатстват по настоящата
процедура единствено чрез висшето училище, към което те са създадени),
Институти или академични специализирани звена на Българската академия на
науките, или
Експериментални лаборатории и изследователски институти по смисъла на чл.
6012 от Закона за администрацията (обн. ДВ, бр.130 от 05.11.1998.), или
Юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна
дейност, регистрирани съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска
цел (ЗЮЛНЦ, обн. ДВ, бр. 81 от 06.10.2000г.), които разходват имуществото
си за развитието и утвърждаването на науката, техниката и технологиите.

Изисквания към проектите:
Кандидатите следва да декларират, че придобитото в резултат от финансирането по
настоящата процедура оборудване ще бъде използвано само за неикономически
дейности, както следва:
– образование за повече и по-добре квалифицирани човешки ресурси;
– осъществяване на независими изследователски и развойни дейности (ИРД) за
повече знания и по-добро разбиране, включително изследователски и развойни
дейности в сътрудничество с други;
– разпространение на резултатите от изследователската дейност;
Дейностите за трансфер на технологии (лицензиране, създаване на нови
организации чрез юридическото им отделяне или други форми на управление на
знания, създавани от изследователската организация) имат неикономически
характер, ако са с вътрешен характер и всички приходи от тях се реинвестират в
основните дейности на изследователските организации.
Кандидатите следва да могат да докажат, че в хода на своята дейност, при
осъществяване на дейности от икономически и неикономически характер, тези два
вида дейност, както и средствата и разходите за тях, могат да бъдат ясно разделени.
В случай, че закупеното по проекта оборудване се използва впоследствие извън
рамките на настоящия проект за изпълнението на проекти за сътрудничество6,
осъществявани съвместно с предприятия, следва да бъде изпълнено едно от
следните условия:
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- участващите предприятия поемат в пълен размер разходите по проекта за
сътрудничество или
- резултатите, които не пораждат права на интелектуална собственост, могат да
бъдат широко разпространени и всички права на интелектуална собственост върху
резултатите от НИРДИ, получени от дейността на изследователската организация, са
предоставени изцяло на изследователската организация или
- изследователската организация получава от участващите предприятия заплащане,
равно на пазарната цена, за правата на интелектуална собственост, които са
получени като резултат от дейността на изследователската организация, извършвана
по проекта и които права се прехвърлят на участващите предприятия. Всеки принос
на участващите предприятия за покриване на разходите на изследователската
организация се приспада от размера на заплащането.
Кандидатите следва да декларират, че придобитото в резултат на финансирането по
настоящата процедура оборудване:
• ще бъде използвано за приложна изследователска и развойна дейност, а не
за фундаментални изследвания;
• ще бъде използвано само за неикономическите дейности, които са:
– образование за повече и по-добре квалифицирани човешки ресурси;
– осъществяване на независими изследователски и развойни дейности (ИРД)
за повече знания и по-добро разбиране, включително изследователски и
развойни дейности в сътрудничество с други организации/институции;
– разпространение на резултатите от изследователската дейност.
При неспазване на горните изисквания договорът за безвъзмездна финансова помощ
ще бъде прекратен. Дейностите за трансфер на технологии (лицензиране, създаване
на нови организации чрез юридическото им отделяне или други форми на
управление на знания, създавани от изследователската организация) имат
неикономически характер, ако са с вътрешен характер15 и всички приходи от тях се
реинвестират в основните дейности на изследователските организации.
Кандидатите следва да могат да докажат, че в хода на своята дейност при
осъществяване на дейности от икономически и неикономически характер, тези два
вида дейности, както и средствата и разходите за тях, могат да бъдат ясно
разделени като за целта на етап подаване на проектното предложение следва да
попълнят Декларация за разграничаване на неикономическата от икономическата
дейност на кандидата

Партньорство:
/

Продължителност на проектите:
До 18 месеца
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Бюджет:
19 558 300 лв.

Безвъзмездно финансиране:
•
•

Минимален размер на безвъмездната финансова помощ: 100 000 (сто хиляди)
лева.
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 4 000 000 (четири
милиона) лева.

Интензитет на помощта
Интензитетът на безвъзмездната финансова помощ за всички кандидати по
процедурата (максимално допустимият % на безвъзмездната финансова помощ от
общо допустимите разходи) не трябва да надвишава 85 % от общия размер на
допустимите разходи по настоящата процедура за подбор на проекти.

Плащания:
Авансово плащане в размер до 20%. Общата сума на авансовото и междинните
плащания не трябва да надвишава 80 % от стойността на безвъзмездната финансова
помощ.

Източник на информация:
http://www.ibsme.org/
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