ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.05-0001
„Наука и бизнес”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

ПРАВИЛА
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИИ ЗА ИЗБОР НА МЛАДИ
ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ И ДОКТОРАНТИ ЗА ЕДНОМЕСЕЧНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА
РАБОТА С ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ КОМПЛЕКСИ И ПРОДУКТИ ПО
ПРОЕКТ „НАУКА И БИЗНЕС"

На 14.06.2011 г. стартира изпълнението на проект по схемата за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/3.3-05 „Наука и бизнес”, съфинансиран
със средства от Европейския социален фонд. Проектът попада в обхвата на
Приоритетна ос 3 от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” „Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с
потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика основана на
знанието” и област на интервенция 3.3 „Укрепване на връзките между институциите
за образование и обучение, научноизследователския сектор и бизнеса”.
Целта на проекта е създаване на благоприятна среда за активно взаимодействие
между науката и бизнеса и на стабилни и устойчиви партньорства между основните
компоненти на „триъгълника на знанието” – учени, научни изследвания и реализация
на научните резултати. Постигането на тази цел ще бъде осъществена чрез създаването
на контакти между секторите, реализирането на седем „борси” за научни идеи,
подобряването на комуникацията „наука-бизнес”, в това число и повишаването
квалификацията на младите учени.
Една от дейностите по проекта предвижда подкрепа за едномесечни обучения в
чужбина

на

200

млади

изследователи

и

пост-докторанти

за

работа

с

високотехнологични комплекси и продукти. За високотехнологични научни области се
възприема дефиницията на ОИСР - „сектори в които има най-висок научен интензитет
при производството. Такива най-общо са космическите изследвания, компютърно
оборудване

и

комуникации,

медицина,

лекарства

и

биотехнологии,

научен

инструментариум, инженерство, химия и фармацевтика”.
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За осигуряване на прозрачност и качество на процеса по избор на млади учени, екипът
за управление на проекта сформира Комисия в състав от седем експерта. Ще бъде
избран по един експерт във всяко тематично направление. Задача на комисията е да
разглежда постъпили кандидатури за провеждане на обучения на млади учени и постдокторанти за работа с високотехнологични комплекси в чужбина и да прави класация
на кандидатурите, съгласно правила за оценка, описани в т. Х от Методология за
подбор

на

пост-докторанти

и

млади

учени

за

едномесечни

обучения

във

високотехнологични научни комплекси и инфраструктури.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОМИСИЯ ПО ПОДБОР
1. Подава автобиография по образец на електронен адрес: b.marina@mon.bg и на
хартиен носител в запечатан плик на адрес: Министерство на образованието,
младежта и науката, дирекция “Наука”, бул. Княз Ал. Дондуков 2А, София 1000.
Автобиографията се подписва от кандидата.;
2. Декларация, подписана от кандидата, че няма да подава проект за участие в
схема за подбор на пост-докторанти и млади учени за едномесечни обучения във
високотехнологични научни комплекси и инфраструктури.
3. Документите могат да се подадат и по пощата, като важи датата на пощенското
клеймо.
4. Срок за подаване на документите: 30.09.2011 г.
5. Срок за публикуване на резултатите от направения подбор: 14.10.2011
Телефони за контакт: 9217 649; 9217 545
КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИТЕ:
Екипът по управление на проекта, съвместно с Работната група ще направи подбор на
постъпилите кандидатури, отчитайки критерии за избор, дадени по-долу. Резултатите и
получените точки на избраните експерти ще бъдат публикувани на страницата на
МОМН и на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни
програми”, МОМН
В комисията за подбор могат да участват:
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1. Кандидати, които имат опит при работа и подбор с млади учени, постдокторанти за последните 5 години и/или участват в сходни комисии за подбор
на млади учени;
2. Кандидати, които са ръководители на проекти, в които участват млади учени и
пост-докторанти или ръководители на проекта по конкурси „Млади учени” към
Фонд „Научни изследвания”;
3. Експерти в една от следните тематични области (Моля да дефинирате и ключови
думи, когато посочвате една от изброените области).
a. Храни, Селско стопанство и Биотехнологии
b.

Медицина

c. Химия
d. Физика
e. Инженерни науки, в т.ч. и Информационни и комуникационни
технологии
4. Кандидатите, които притежават поне 5 години практически опит в една от
изброените тематични области. Кандидатът представя в автобиографията и/или
като приложение към нея доказателства за този опит.
5. Кандидатите представят публикации за последните 5 години с акцент на такива,
публикувани в реферирани международни издания;
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КАРТА ЗА ПОДБОР НА ПОСТЪПИЛИТЕ КАНДИДАТУРИ (попълва се за всеки
кандидат, като няма съревнования между научните направления. Избира се по
един кандидат във всяко научно направление)

Критерии

Максим Брой
ален точки
брой
точки
3 т.

Опит при работа с млади учени, пост-докторанти за последните 5 години
и/или участват в сходни комисии за подбор на млади учени;
Опит при оценка на проекти и/или участие в различни оценителни
национални и/или чуждестранни комисии и панели

3т.

Ръководство и/или участие в международни научни проекти и програми, в
които участие имат и млади учени и/или пост-докторанти или
ръководители на проекта по конкурси „Млади учени” към Фонд „Научни
изследвания
Практически опит на кандидата в една от тематичните области

3т.

2 т.

Публикации за последните 5 години с акцент на такива,
публикувани, реферирани международни издания

2 т.

Максимален брой точки

13т.

Избраната комисия приема правила за работа по подбора, които утвърждава на
своето първо заседание. Комисията е публична и ще бъде оповестена на страницата на
МОМН, на ГД СФМОП и на специализираните интернет страници на представителите в
Работната група за подпомагане изпълнението на дейностите по проекта.
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