
ПОКАНА
за набиране на асоциирани партньори в проект

Център за компетентност „Киберсигурност и устойчивост на системи от
системи (BC3)“ на консорциум с координатор Институт по

отбрана "Професор Цветан Лазаров"

Във  връзка  с  подготвяне  на  проектното  предложение  консорциум  с
коородинатор  Институт  по  отбрана "Професор  Цветан  Лазаров"  набира
КАНДИДАТИ  ЗА  АСОЦИИРАНИ  ПАРТНЬОРИ  съгласно  Условия  за
кандидатстване  по  процедура  чрез  подбор  на  проектни  предложения
BG05M2ОP001-1.002  „ИЗГРАЖДАНЕ  И  РАЗВИТИЕ  НА  ЦЕНТРОВЕ  ЗА
КОМПЕТЕНТНОСТ“ http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=410

Може да участва всеки един заинтересован икономически оператор.  
Кандидатите  ще  бъдат  оценявани  по  степента  на  покриване  на

следните критерии за подбор:

I. ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ОРГАНИЗАЦИИ:
1.  Списък,  съдържащ  обективно  проверима  информация  относно

публикациите  на  асоциирания  партньор  в  научни  списания  и  книги,
реферирани  в  SCOPUS или  WoS,  през  последните  5  години  (2011-2015).
Представя  се  общ  списък  за  асоциираните  партньори,  подреден  по
фамилията на първия автор в азбучен ред, а след това на следващите автори.
Списъкът следва да съдържа:

-  авторите на публикацията,  като имената  на съответните членове на
научноизследователския екип са удебелени;

- заглавие на публикацията;
- наименование на научното списание/книга, година, том, начална и крайна
страница на публикацията;

- научна област на публикацията, свързана със съответната тематична
област на ИСИС;

- интернет връзка към реферирането на публикацията в SCOPUS или W
oS.

2.  Договори  за  получено  финансиране  от  асоциирания  партньор  от
Европейски съвет за научни изследвания.

3.   Договори  за финансиране на проекти по Рамковите програми на ЕС
и Хоризонт 2020, удостоверяващи че асоциираният партньор е изпълнявал
функции на координатор, през последните 5 години (2011-2015).

4.  Патенти  и/или  Заявки  за  патент,  издадени/регистрирани  в
чуждестранни  и/или  международни  патентни  органи  или  организации
(включително  Международното  бюро  на  Световната  организация  за
интелектуална  собственост,  Европейското  патентно  ведомство,  Патентен
офис на САЩ).

5.  Учредителен  акт,  устав,  договор  или  друг  документ  относно
участието  на  асоциирания  партньор  в  създаването  на  иновативни
предприятия  (spin  off,  spin  out)  в  областта  на  проектното  предложение.

http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=410


(Изисква се в случай че информацията относно участието на асоциирания
партньор в създаването на иновативното предприятие не може да бъде
служебно проверена в Търговския регистър).

II. ЗА ПРЕДПРИЯТИЯ:
1.  Договори,  препоръки  или  други  документи,  удостоверяващи

партньорства между асоциирания партньор и други организации за научни
изследвания.

2.     Справка  за  научноизследователска  и  развойна  дейност  за  2011,
2012, 2013, 2014 и 2015 г.  (съобразно броя приключили финансови години).

(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).

3.   Отчет за приходите и разходите за 2011, 2012, 2013, 2014 и 2015 г.
(съобразно броя приключили финансови години)

(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).

4. Стратегия за иновации, политика и правила относно интелектуалната
собственост.

5.    Договори  за  научноизследователски  или  иновационни  проекти,
осъществени  съвместно  с  научноизследователски  организации,  през
последните 5 години (2011-2015).

Документи, удостоверяващи покриването на посочените критерии, ще
се  приемат  в  деловодството  на  Института  по  отбрана "Професор  Цветан
Лазаров",  адрес:  гр.  София,  бул.  "Цветан  Лазаров"  №  2,  в  срок  до
13.01.2017г.

Справки по електронна поща на адрес: office@di.mod.bg
Асоциираните партньори ще бъдат избирани сред кандидатствалите в

срок по тази открита обява без допълнителни условия.
Класирането  на  кандидатствалите  ще  бъде  обявено  публично.  В

публичната  обява  ще  се  посочат  както  поканените  за  подписване  на
декларация за партньорство със срок от най-малко 5 /пет/  години,  така  и
резервните кандидати.

При кандидатстване на община, на чиято територия ще се извършват
проектни дейности, ще се очаква тя за представи като част от документите за
кандидатстване писмо за подкрепа при реализацията на проекта.


