
Документи за оценка, които следва да се представят от участниците: 

 1.  Асоциирани партньори (научноизследователски организации): 

1.1.Наличие на публикации в научни списания и книги, реферирани в SCOPUS или 

WoS за последните 5 години (2011-2015). Представя се списък за асоциираните 

партньори, подреден по фамилия на първия автор в азбучен ред, следвано от 

останалите автори. Съдържание на списъка:  

- Автори на публикацията; 

- Заглавие на публикацията; 

- Наименование на научното списание/книга, том, начална и крайна страница на 

публикацията; 

- Научна област на публикацията; 

- Интернет линк към реферирането на публикацията в SCOPUS или WoS. 

1.2. Наличие на грантове от ЕRC (Европейски съвет за научни  изследвания) 

- Копие от договори за получено финансиране. 

1.3. Координаторски позиции в проекти по Рамковите програми на ЕС и Хоризонт 

2020 в съответната област на научни изследвания за последните 5 години (2011 – 

2015). 

- Копие от договори за финансиране по проектите. 

1.4. Регистрирани патенти или заявки за патенти, издадени или регистрирани в 

чуждестранни и/или международни патентни органи или организации.  

- Копие от патентите/заявките. 

1.5.Иновативни предприятия (spin out, spin-off) в областта на проектното 

предложение.  

- Представят се или се посочва при възможност интернет сайта за достъп до 

публичния регистър, в който информацията може да бъде проверена. 

 

 2. Асоциирани партньори (бизнес организации): 

2.1. Партньорства с други организации за научни изследвания. 

- Копие от договори, препоръки или други документи, удостоверяващи 

партньорството. 

2.2. Капацитет за иновации през последните 5 години (2011 – 2015) - проекти за 

разработване на иновации. 

- Представят се справка за научноизследователската и развойната дейност за 

посочените години или се посочва при възможност интернет сайт за достъп по 

публичния регистър, в който информацията може да бъде проверена; 

- Копие от договори за научно изследователски или иновационни проекти за 

посочените години. 

2.3.Отчет за приходите и разходите за 2011, 2012, 2013, 2014 и 2015 г. 

В случай че посочените документи са оповестени в Търговския регистър към 

датата на кандидатстване, това обстоятелство ще се проверява по служебен път 

съгласно чл. 23, ал. 6 от Закона за търговския регистър. (Участниците посочват, че 

документите са достъпни на интернет сайта). 

 


