Процедура
за подкрепа на международни научни форуми,
провеждани в Република България
І. ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА: Подпомагане провеждането на международни
научни форуми на принципа на споделено финансиране, за да се даде възможност за
включване на българските учени в изпълнението на различни изследователски задачи,
популяризиране на техните научни резултати и тяхната сравнимост в международен
обхват в определени области на научното познание.
Очакваните резултати от участието в научни форуми е публикуване на
материалите в реферирани издания, което осигурява видимост на българските научни
изследвания и представя техните достижения.
ІІ. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ: Българска академия на науките, Селскостопанска академия, държавните висши училища.
ІІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:
1. Събитието да се провежда на територията на Република България;
2. Доказано международно участие, удостоверено със списък на
участниците, и институциите и страните, които представят;
3. Проявата да попада в една или повече от приоритетните области на
Националната стратегия за развитие на научните изследвания. Ще
бъдат допускани за разглеждане и предложения в областта на
социалните,

правните

и

стопанските

науки,

като

броят

на

подкрепените ще бъде до 5 предложения в рамките на обявената
Процедура;
4. Структурирана програма – с представени лектори и тематики;
5. Минимален брой участници - 50 души, с минимум 10% доказано
участие на млади учени, докторанти и постдокторанти (чрез
представяне на биографии);

6. Престиж на международните лектори, удостоверен с кратка
биография;
7. Ясно разписан бюджет на исканото съфинансиране от МОН, както и
задължително посочване на финансовия принос от други и/или
собствени източници. Средствата от МОН, предоставени чрез тази
схема, могат да се разходват за:


организационни разходи, включващи наем зали и оборудване,
превод, изработка на постери;



канцеларски, рекламни и печатни материали;



такса правоучастие и командировъчни разходи на млади учени,
удостоверено с резюме или заглавие на доклад за участие.

Недопустими са разходите за хонорари, компютърно оборудване, храни
и напитки.
8. Събитието не трябва да бъде финансирано чрез други публични
източници и програми (проекти, подкрепени от Фонд

“Научни изследвания”, по

оперативните програми към Структурните фондове и международни програми - Седма
рамкова програма, програма КОСТ, програма Хоризонт 2020). Доказва се с декларация
в свободен текст от ръководителя на кандидатстващата организация.
ІV. ПРЕДСТАВЯНЕ И ПОДБОР НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА: Предложенията
се представят в свободен формат с придружително писмо най-малко 45 дни преди
провеждане на конкретния форум, като трябва да съдържат информация по всички
посочени критерии. Те ще бъдат разглеждани от Комисия за подбор на предложенията
по реда на постъпването им до изчерпване на средствата, предвидени за тази цел.
В рамките на настоящата процедура ще бъдат подкрепeни до две предложения от
научна организация.
V. СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА: до 15.06.2015 г. Приемат
се предложения само за научни форуми, които ще се проведат до 30.12.2015 г.
VІ. УТВЪРДЕНИЯТ БЮДЖЕТ за тази схема е в размер до 170 000 лв., а
максималния размер на съфинансирането до 7000 лв.

VII. БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ по сключените договори по настоящата Процедура
се задължават във всички печатни материали на научния форум да посочат, че
събитието се организира със съдействието на Министерството на образованието и
науката (МОН). Резюметата трябва да съдържат конкретните резултати от форума и да
бъдат представени в електронен вид към отчета с цел публикуването им на интернет
страницата на МОН.
VIII. ОТЧЕТНОСТ: Отчитането по сключените договори ще става чрез представяне на техническия и финансов отчет. Техническият отчет включва програма на
събитието, списък на участниците,

резюме за публичност, доклади, сборник с

материалите от събитието (когато е наличен). Финансовият отчет включва описание на
разходите по перата на финансовото разпределение към договора и заверени копия на
разходно-оправдателните документи за извършените разходи със средствата от
полученото от МОН съфинансиране.

