ФИНАНСИРАНЕ
НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ
В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Източници на финансиране
● Фонд “Научни изследвания”
● Национален иновационен фонд

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
(МОМН)

ФОНД “НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” (ФНИ)
ФНИ е създаден през 1990 г.
МОМН като второстепенен
Министъра на МОМН.

към Дирекция "Научни изследвания" на
разпоредител с бюджетни кредити към

Предмет на ФНИ

- финансира научните изследвания на проектен принцип;
- подкрепя дейности, програми и проекти за насърчаване на научните
изследвания в Република България.

Насърчаването на научните изследвания се осъществява по приоритети и
направления, определени в Националната стратегия за развитие на
научната дейност и съобразени с националните предприсъединителни и
присъединителни фондове и европейските рамкови програми за научни
изследвания, технологично развитие и други специализирани
инициативи, трансевропейски програми за научни изследвания и
иновации.

ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ

(съгласно Стратегията за развитие на науката в България до 2020 г.)

1. Енергия, енергийна ефективност и транспорт.

Развитие на зелени и еко-технологии.

2. Здраве и качество на живота, биотехнологии и
екологично чисти храни.
3. Нови материали и технологии.
4. Културно-историческо наследство
5. Информационни и комуникационни технологии.

Органи за управление на ФНИ





Управител
Изпълнителен съвет (ИС)
Председател на ИС

Управителят изготвя годишната оперативна програма
на ФНИ, която се одобрява от ИС и утвърждава от
Министъра на МОМН.
Годишната оперативна програма включва: броя и
наименованията на конкурсите; срока за откриване на
всеки конкурс; общата максимална сума за
финансиране на всеки конкурс и максималния срок за
изпълнение на проектите във всеки конкурс.

Състав на ИС на ФНИ - 9 членове, от които:

7 - представители на научната общност
1 - представител на МОМН
1 - представител на Министерството на финансите

Представители на научната общност са утвърдени в съответната научна
област хабилитирани учени от Българска академия на науките,
Селскостопанска академия и Висши училища.

Съставът на ИС се определя от Министъра на МОМН при балансирано
представителство на научните направления.
Членовете на ИС се назначават за срок от две години с право на не повече
от два последователни мандата.
ИС одобрява Методика за оценка и класиране на проектните
предложения; утвърждава състава на постоянните и временните Научноекспертни комисии; утвърждава листата на чуждестранните рецензенти;
взема решение за откриване на конкурсна процедура, определя проектите
за финансиране и размера на средствата за тяхното финансиране и ги
предлага за утвърждаване от Министъра на МОМН.

Органи на ИС на ФНИ
● Постоянни Научно-експертни комисии
● Временни Научно-експертни комисии
Съставите на постоянните и на временните Научноекспертни комисии се определят със заповед на
Председателя на ИС по предложение на научните
институти на БАН и ССА, Висшите училища, Агенцията
за насърчаване на малките и средните предприятия и
неправителствените организации на учените.

ПОСТОЯННИ НАУЧНО-ЕКСПЕРТНИ КОМИСИИ (ПНЕК)
Постоянните Научно-експертни комисии се създават за
следните основни научни области:

1. Математика и информатика
2. Технически науки
3. Природни науки
4. Биология и медицина

5. Селскостопански науки
6. Обществени и хуманитарни науки

ПНЕК са органи на Изпълнителния съвет за осъществяване на
дейността по изготвяне на конкурсната документация за
съответния конкурс, разпределение на проектите на съответната
група рецензенти, както и оценка на изпълнението на междинните
и
окончателните
резултати
на
завършените
научноизследователски проекти.

ПНЕК правят мотивирани предложения за изменение или
прекратяване
на
договори
за
разработване
на
научноизследователски проекти на основата на осъществената от
тях оценка.
Членовете на ПНЕК се назначават за срок три години с право на
не повече от два последователни мандата.

ВРЕМЕННИ НАУЧНО-ЕКСПЕРТНИ КОМИСИИ (ВНЕК)
ВНЕК се създават за осъществяване на дейността по оценяване на
научните проекти в рамките на определен конкурс.
ВНЕК се създават по съответните
направления на обявените конкурси.

приоритетни

научни

За едно и също приоритетно научно направление в различни
конкурси в рамките на една конкурсна сесия се създава една
временна Научно-експертна комисия.
В срок три месеца след изтичане на срока за подаване на проекти
за конкурсите, ВНЕК извършват мотивирани оценки на
проектните предложения и подготвят доклад до ИС.

ОСНОВНИ КОНКУРСИ

(ПРОВЕДЕНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА 20092009-2011 г.)

● “НАСЪРЧАВАНЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ПРИОРИТЕТНИ
ОБЛАСТИ” (“ТЕМАТИЧЕН КОНКУРС”)
● “НАСЪРЧАВАНЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ДЪРЖАВНИТЕ
ВИСШИ УЧИЛИЩА” (“ДВУ”)
● “ИДЕИ”
● “УНИВЕРСИТЕТСКИ НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ КОМПЛЕКСИ”
● “РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ”
● “МЛАДИ УЧЕНИ”
● “САБАТИЧНА ГОДИНА ЗА БЪЛГАРСКИ УЧЕНИ”
● “СТИПЕНДИИ ЗА ЗАВРЪЩАНЕ НА БЪЛГАРСКИ УЧЕНИ, РАБОТЕЩИ В
ЧУЖБИНА”
● “СТИПЕНДИИ ЗА ПОСТДОКТОРАНТСКИ СТАЖ В ЧУЖДЕСТРАННИ
НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ”
● “ПОВИШАВАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ В МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ”
● “СТИПЕНДИИ ЗА МЛАДИ УЧЕНИ, КОИТО ПОДГОТВЯТ ДОКТОРАНТСКИ
ТРУД В ПРЕДПРИЯТИЕ”
● “СЪФИНАНСИРАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНА ОЦЕНКА НА
НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУЦИИ”
● “РАЗВИТИЕ НА НАУЧНАТА ИНФРАСТРУКТУРА”
● “ДВУСТРАННИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИЧЕСТВА”

ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
КОНКУРС „НАСЪРЧАВАНЕ НА НАУЧНИТЕ
ИЗСЛЕДВАНИЯ В ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ”
(„ТЕМАТИЧЕН КОНКУРС”)
Критериите за оценка са обособени в 4 основни групи, като всяка
група съдържа и вторични критерии.
Степента на съответствие на проектното предложение по даден
критерий се оценява на базата на получения брой точки за всеки от
вторичните критерии.
За всяка група вторични критерии има определен задължителен
минимален брой точки. (Сборът от задължителния минимален брой
точки по вторичните критерии в групата и задължителният
минимален брой точки за цялата група не са еквивалентни).

Критерии за оценка на проектите

Максимален
брой точки

Минимален брой
точки за
класиране на
предложението

1. Научна стойност на предлагания
проект.

25

18

1.1. Съответствие на целите на
изследването с приоритетната
област, в която се кандидатства.

5

3

1.2. Научна/технологична стойност на
проекта.

5

3

1.3. Интер- или мултидисциплинарност
на проекта.

5

0

1.4. Оригиналност и иновативност на
научното изследване.

5

3

1.5. Обоснованост и реалистичност на
предлаганата методология.

5

3

2. Капацитет

25

15

2.1. Научен опит на ръководителя и
научния колектив.

5

3

2.2. Участие на ръководителя и
членовете на научния колектив в
национални и международни
научни проекти.

5

0

2.3. Съответствие между
компетенциите на колектива и
проектното предложение (въз
основа на научни публикации,
патенти, внедрени технологични
решения и т. н.).

5

3

2.4. Участие на млади учени и
докторанти.

5

0

2.5. Наличие в кандидатстващата/ите
организация/и на необходимите за
изпълнение на проекта апаратура
и оборудване.

5

3

3. Изпълнение

25

18

3.1. Адекватност на работната
програма и потенциал за
продължаване на изследванията и
след приключване на проекта.

5

3

3.2. Обоснован финансов план и
мобилизация на ресурси от
различни източници, включително
финансиране от бизнеса.

5

3

3.3. Сътрудничество с други научни
групи.

5

3

3.4. План за разпространение на
резултатите.

5

3

3.5. План за управление на проекта.

5

3

4. Въздействие

25

14

4.1. Значимост на решаваните научни
проблеми за икономиката и
обществото.

5

2

4.2. Принос за развитието на
съответната област от науката или
практиката.

5

2

4.3. Принос за развитието на
кандидатстващата/ите
организация/и.

5

2

5

0

5

0

100

65

4.4. Възможност за създаване на
ефективно партньорство с
предприятие в т.ч. трансфер на
знания и технологии.

4.5. Възможност за ефективна
интеграция на научната
(развойната) дейност на
участващите организации.

Общ брой точки

Проектното предложение трябва да събере минимум
65 точки от възможни 100, за да бъде предложено за
финансиране.
В случай на разлика между двете оценки (средната оценка
на международните оценители и оценката на Научноекспертната комисия) с повече от десет точки решение за
окончателната оценка се взима от ИС на ФНИ.

Средства за финансиране на проектите

Средства: Ежегодна субсидия от държавния бюджет.

За развитие на фундаментални изследвания на програмно-конкурсен
принцип средствата са в размер на 15% от публичните разходи за наука.
ФНИ финансира научноизследователски проекти с обща продължителност
до три години.
Средствата за изпълнение на научноизследователския проект се предоставят
на изпълнителя по ред и условия, определени в договора за изпълнение на
проекта.
На членовете на научния колектив, спечелил конкурса, може да се изплаща
възнаграждение в размер:
1. до 35 на сто от годишната цена на договора, когато поне една трета от
състава на научния колектив са докторанти и/или млади учени;
2. до 30 на сто от годишната цена на договора, когато поне една пета от
състава на научния колектив са докторанти и/или млади учени;
3. до 25 на сто от годишната цена на договора, когато по-малко от една пета
от състава на научния колектив са докторанти и/или млади учени;
4. до 20 на сто от годишната цена на договора, когато в състава на научния
колектив няма включени докторанти и млади учени.
Не по-малко от 30 % от сумата по т.1-3 се предоставя за възнаграждение на
докторантите, членове на научния колектив.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА
МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

НАЦИОНАЛЕН ИНОВАЦИОНЕН ФОНД (НИФ)
НИФ е създаден през 2004 г. за подкрепа на иновативни предприятия.

Стратегическите цели
Повишаване конкурентоспособността на българската икономика чрез
стимулиране на пазарно ориентирани научно-приложни изследвания,
предназначени за индустрията, и създаване на условия за привличане
на частни капитали за финансиране на иновации, в съответствие с
Иновационната стратегия на Република България и мерките за
нейната реализация.
Насърчаване реализацията на научно-приложни изследователски и
технико-икономически проекти.

Предмет
Субсидиране на част от разходите за промишлени изследвания,
технико-икономически проучвания, експериментално развитие,
придобиване и/или поддържане на права на индустриална
собственост и за нови иновативни предприятия.

Средства
Ежегодна субсидия от държавния бюджет,
постъпления от лихви върху средства на НИФ.

дарения

и

Размер на субсидията
● за Научно-приложни изследователски проекти – до 500 000 лв.;

● за Технико-икономическо проучване – до 50 000 лв.

Продължителност на проектите
от 12 до 36 месеца - за научно-приложните изследователски
проекти;
● от 6 до 12 месеца - за проектите тип предпроектно проучване.
●

В конкурсните сесии може да участва отделно предприятие или
предприятие
съвместно
с
други
предприятия
и/или
изследователски
организации
от
държави-членки
на
Европейския съюз.
При съвместни проекти, в които участват и други партньори,
координатор на проекта е предприятието.

НИФ не финансира проекти от областта на селското стопанство,
лесовъдството, рибната промишленост, както и проекти,
съдържащи класифицирана информация, съгласно Закона за
защита на класифицираната информация.

БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА
ВНИМАНИЕТО !

