ПУБЛИЧНА ПОКАНА
За набиране на Асоциирани партньори
По проект за изграждане и развитие на Център за върхови постижения в
областта на Биофотониката и Наномедицината по Оперативна програма Наука и
образование за интелигентен растеж (20142020), Процедура BG05M2OP001‐
1.001 Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения
Институтът по Електроника, Институтът по Органична Химия с Център по
Фитохимия, Институтът по Биофизика и Биомедицинско Инженерство, Институтът
по Биология и Имунология на Размножаването, Централна Лаборатория по
Приложна Физика и Университетът по Архитектура, Строителство и Геодезия
съвместно разработват проект за изграждане и развитие на Център за върхови
постижения в областта на Биофотониката и Наномедицината по Оперативна
програма Наука и образование за интелигентен растеж (20142020), Процедура
BG05M2OP001‐1.001 Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения.
Биофотониката и Наномедицината са приоритетни научни области не само на
европейско, но и на световно ниво, области без граници, имащи за цел намирането и
реализирането на устойчиви модели за повишаване качеството на живот, здравето
на хората и развитието на модерна и съвременна наука, която да е отправна точка за
прогреса на човечеството.
Във връзка с разработването и реализирането на проекта, гореизброените
партньори

обявяват
процедура за избор на асоциирани партньори, както следва:
Асоциирани партньори могат да бъдат научноизследователски институти, висши
училища, бизнес организации, иновационни клъстери, научно‐технологични
паркове, общини, други юридически лица с интерес в областта на Биофотониката и
Наномедицината и тяхното икономическо и научно приложение. Асоциираните
партньори не могат да разходват средства от безвъзмездната финансова помощ по
проекта, както и не могат да получават преференциален достъп до научно –
изследователската инфраструктура и/или резултатите от научните изследвания.
При кандидати – научно – изследователски организации, критериите за избор ще се
базират на: 1. Публикации в научни списания и книги, реферирани в SCOPUS и WoS
(прилага се списък с публикациите), и/или 2. Процент на често цитираните

публикации през последните пет години (прилага се списък с цитиранията) и/или 3.
Договори за получено финансиране от Европейския Съвет за научни изследвания,;
и/или 4. координаторски позиции в проекти по Рамковите програми на ЕС или
Хоризонт 2020. (прилагат се договори за финансиране на проекти по рамковите
програми на ЕС и Хоризонт 2020, удостоверяващи, че асоциираният партньор е
изпълнявал функция на координатор)
При кандидати – бизнес организации критериите за избор ще се базират на: 1.
Участие в текущи или приключили иновационни проекти през последните 5 години
(прилагат се Договори за научноизследователски или иновационни проекти,
осъществени съвместно с научноизследователски организации); и/или 2.
Инвестиции в съответната проектна сфера за последните 5 години (прилага се
справка за научно – изследователска и развойна дейност за 2011, 2012, 2013, 2014 и
2015 г. разходите, посочени в ред „Разходи за НИРД – общо 110+120, код 100 за
съответната научна област, както и ОПР за същия период, като се вземат предвид
приходите, посочени на ред „общо за група 1, код 15000; и/или 3. Наличие на
стратегия за иновации, включително политика и правила за интелектуалната
собственост (прилага се ако е налична).
За участие в процедурата за избор на асоциирани партньори кандидатите следва да
изпратят Мотивационно писмо, което да съдържа предложение за участие, както и
посочените по‐горе документи и информация за кандидата – асоцииран партньор.
Крайният срок за изразяване на интерес и представяне на необходимите документи
е 09.01.2017г. до 17:00ч. Документите следва да се изпращат по пощата на адрес:
Институт по Електроника, гр. София, п.к. 1784, бул. „Цариградско шосе” №72, до
проф. Лъчезар Аврамов, д.ф.н. и на електронна поща avramov@ie.bas.bg, сканирани и
подписани с КЕП от лицето, с право да представлява организацията.
Цялата документация по процедурата, включително и Декларацията за
партньорство (Приложение IIIа), която се подписва от Асоциираните партньори и
Приложение IIa – Декларация относно избягване на конфликта на интереси за
асоциирания партньор, може да бъде намерена тук. (линк към процедурата и
ОПНОИР ‐ http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=409
Избраните Асоциирани партньори ще бъдат публично оповестени на интернет
страниците на партньорите.

