
Анализ на капацитета за научни изследвания и иновации                                                                   

нанаучно-изследователски организации                                                                                            

Приложение 2                                                                                                                                                          
 

 

 

ПЪЛНО НАИМЕНОВАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА: 

Относно изискванията и условията, свързани с участие в  настоящата                                           

Публична покана за набиране на асоциирани партньори, представяме следната 

информация: 

 

 

 

 

1. Кратко описание на дейността на организацията (до 1 стр.). 

 

2. Публикации в научни списания и книги, реферирани в SCOPUS или WoS за последните 5 

години (2011-2015): 

Попълнете следната таблица. Добавете толкова редове, колкото е необходимо. 

Научна област на кандидат асоциирания партньор Брой публикации 

1.1.  

1.2.  

1.3  

Общо:  

 

 Приложение 2.1. Списък с публикациите. Представя се общ списък, подреден  по фамилията 

на първия автор в азбучен ред, а след това на следващите автори. 

№ по ред Автори Заглавие на 

публикацията 

Наименование на 

научното 

списание/книга, 

година, том, начална 

и крайна страница на 

публикацията 

Научна област 

на 

публикацията 

свързана с 

тематична 

област „Нови 

технологии в 

креативните и 

рекреативните 

индустрии“; 

Интернет 

връзка към 

реферирането 

на 

публикацията в 

SCOPUS или 

WoS. 
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3. Брой ЕRC грантове, позиции на координатор в програми по РП7 или „Хоризонт 2020“ 

 

3.1.Брой грантове от ЕRC (Европейски съвет за научни  изследвания) 
  

Попълнете следната таблица. Приложете документи, удостоверяващи посочените 

обстоятелства, съгласно изискванията на Условията за кандидатстване по процедура 

BG05M2OP001-1.002. 

Номер и дата на 

договора/ 
 

Основни дейности по договора Научна област Брой грантове 

1.1.    

1.2.   

1.3.   

Общо:  

 

Приложение 3.1.1. Договор/и за получено финансиране от Eвропейски съвет за научни 

изследвания. 

3.2. Координаторски позиции в проекти по Рамковите програми на ЕС и Хоризонт 2020 в 

съответната област на научни изследвания за последните 5 години (2011 – 2015) 

Попълнете следната таблица. Приложете документи, удостоверяващи посочените обстоятелства, 

съгласно изискванията на Условията за кандидатстване по процедура BG05M2OP001-1.002. 

 Основни дейности по договора Научна област Брой координаторски 

позиции 

1.1.    

1.2.   

1.3.   

Общо:  
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Приложение 3.2.1. Договор/и за финансиране на проекти по Рамкова програма 7 и Хоризонт 

2020, удостоверяващ че кандидата е изпълнявал функцията на координатор. 

 

 

4. Регистрирани патенти/заявки за патенти: 

 

Попълнете следната таблица. Приложете документи, удостоверяващи посочените обстоятелства, 

съгласно изискванията на Условията за кандидатстване по процедура BG05M2OP001-1.002. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4.1.  Патент/и 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, Европейско патентно ведомство, 

Патентен офис на  САЩ). 

 

 

5. Иновативни предприятия (spin outs, spin-offs) в областта на проектното предложение 

 

Попълнете следната таблица. Приложете документите удостоверяващи посочените обстоятелства, 

съгласно изискванията на Условията за кандидатстване по процедура BG05M2OP001-1.002.  

 

                     

 

Номер и дата на 

патента/заявката 

Институция/организация, до която е 

подадена заявката
1
 

/Международното бюро на Световната 

организация за интелектуална собственост, 

Европейското патентно ведомство, Патентен 

офис на САЩ, / 

Брой патенти/Заявки 

1.1.  

1.2.  

1.3.  

Общо:  
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 ДА НЕ 
Ако отговорът е ДА, моля, дайте 

подробности 
(Посочете броя, ЕИК (или друг идентификационен 

номер, приложим в държавата по регистрация), 

седалището и адреса на управление на 

иновативните предприятия, сектор на 

икономическа дейност, както и наименованието 

на асоциирания партньор, с чието участие е 

създадено предприятието): 

Иновативни предприятия 

(spin outs, spin-offs) в областта 

на проектното предложение: 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5.1 Учредителен акт, устав, договор или  друг документи относно участието на 

кандидата в създаването на иновативни предприятия ( spin off, spin out)                                                         

в направление 4: „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“. 

Забележка: Всички приложения следва да бъдат заверени копия на оригинални документи с  

надлежно положен подпис , печат и гриф вярно с оригинала. 

 

Дата на деклариране:                                                                

Декларатор:_________________________ 

                                               (подпис, печат) 
                                     

 


