АКТУАЛИЗАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА ПЪТНА КАРТА
ЗА НАУЧНА ИНФРАСТРУКТУРА
В изпълнение на европейската политика за развитие на крупни научни
комплекси, с Решение № 692 от 21.09.2010 г. на Министерския съвет, беше приета
Национална пътна карта за научна инфраструктура. Тя е израз на политиката за
развиване на качествени научни изследвания, за което е необходимо създаването на
подходяща среда – научна инфраструктура, комплекс от научно оборудване,
технологична експертиза, човешки ресурс и иновационен потенциал.
Същевременно България се подготвя за новия програмен период 2014 – 2020 г. с
основен

приоритет

научни

изследвания,

иновации

и

развитие

на

научните

инфраструктури като обединяващ елемент на триъгълника на знания. Европейската
комисия е поставила предварителни условия, които трябва да бъдат изпълнени от
държавите - членки преди да бъде възможно ефективното използване на средствата от
структурните фондове. Едно от условията е актуализиране на Националната пътна
карта.
В тази връзка Министерството на образованието и науката пристъпва към
актуализация на Националната пътна карта, която има няколко основни цели:
•

Да бъдат препотвърдени включените в нея научни инфраструктури на базата
на оценка по отношение ефективността от участието ни в научните
инфраструктури от Европейската пътна карта и да бъдат идентифицирани
нови партньори и задачи;

•

Да бъдат идентифицирани нови крупни европейски научни инфраструктури,
представляващи интерес за България и в които има научен потенциал за
ефективно участие;

•

Да бъдат отписани инфраструктури, които нямат развитие в национален и
европейски план;

•

Да бъдат включени нови национални научни инфраструктури;

Всички отчети и нови предложения ще бъдат оценявани от експерти от
тематичните научни групи към Европейския стратегическия форум за научноизследователски инфраструктури (ESFRI). Информация за ESFRI можете да намерите
на адрес - http://ec.europa.eu/research/infrastructures/index_en.cfm?pg=esfri .
Методологията на оценката ще обхваща най-общо:

•

Оценка

на

техническите

и

научните

показатели

и

параметри

за

функционирането и ефективното управление на научната инфраструктура;
•

Оценка на потенциала за развитие на активно сътрудничество между
различни научни групи и дисциплини;

•

Управление на научната инфраструктура – човешки ресурси, финансови
условия, технически данни, връзки и мрежи с чуждестранни партньори

•

Социално-икономическо въздействие

Във връзка с горното отправямe към Вас покана за представяне на предложения
за актуализиране на Националната пътна карта. В приложение са дадени необходимите
документи относно базисните критерии, на които следва да отговарят научните
инфраструктури и въпросник. За инфраструктурите, които са част от настоящата Пътна
карта се представя кратък отчет на извършените дейности и обосновка на
необходимостта да продължат да са част от документа.
Срокът за представяне на предложенията е 30.09.2013.
За допълнителни въпроси можете за се обръщате към
Геновева Жечева – началник отдел в дирекция ”Наука”, тел. 9217 768,
0898978144, ел. поща g.jecheva@mon.bg
Янита Жеркова – държавен експерт в дирекция ”Наука”, тел. 9217 648, , ел. поща
y.zherkova@mon.bg

