ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА
МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Обява:

България - Румъния
Покана за набиране на съвместни НИРД проекти
в рамките на програма ЕВРОСТАРС
Първи Краен срок за подаване на проектни предложения: 20 септември
2012 г.
Втори Краен срок за подаване на проектни предложения: 4 април 2013 г.
Обхват
България и Румъния обявяват Покана за подаване на съвместни НИРД проекти,
акцентиращи върху разработването на иновативни продукти, услуги или процеси във
всички технологични области. Очаква се в рамките на проектите кандидатите да
разработят продукти, в тяхната допазарна фаза, които имат сериозен пазарен
потенциал по отношение на България, Румъния и Европа.
 Изпълнителна Агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и
Националната служба за научни изследвания (ANCS) и Изпълнителното звено за
финансиране на висшето образование, изследванията, развойната дейност и иновациите
(UEFISCDI) ще осигурят достъп до публично финансиране за съвместните проекти.
 Поканата е за набиране на проектни предложения в областта на индустриалните
изследвания и експерименталното развитие между България и Румъния в рамките на
инициативата ЕВРИКА и, по-специално, по съвместна програма Евростарс, в която и
двете страни участват. Във връзка с това, програмата се администрира в сътрудничество
и съгласно процедурите на програма Евростарс (http://www.eurostars-eureka.eu/).
 ANCS и UEFISCDI (Executive Unit for Financing the Higher Education and University
Researches) от румънска страна и ИАНМСП от българска страна ще окажат необходимото
съдействие на партньорите по проектите на етап кандидатстване, оценка, договаряне и по
време на изпълнението.
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Обявяване на Поканата и структура
Поканата за набиране на проектни предложения се обявява от ИАНМСП и ANCS на 1 август
2012 г.
Допустимите кандидати, отговарящи на условията на програма Евростарс, се приканват да
представят своите съвместни предложения за НИРД проекти, съгласно следните процедури:
Условия за допустимост:


Кандидатите трябва да включват поне едно румънско и едно българско МСП, развиващо
научно-изследователска
дейност.
Участието
на
изследователски
организации/университети/големи предприятия е допустимо в качеството им на
допълнителни участници или подизпълнители, в съответствие с правилата на
финансиране на всяка от страните.



В проектите могат да участват изследователски организации, университети и предприятия
от други държави, но те няма да получат финансиране от ANCS и ИАНМСП и съответно
трябва сами да осигурят средства за разходите, които предвиждат.



Проектът трябва да има очевидно преимущество и добавена стойност като резултат от
сътрудничеството между участниците от двете страни (напр. увеличено знание, търговски
успех, достъп до научно-изследователска инфраструктура, др.)



Проектът трябва да отчита приноса на всеки един от участниците от двете страни и да
бъде от съществено значение и за двамата партньори.

Всеки кандидат, чийто съвместен НИРД проект отговаря на посочените по-горе критерии,
може да подаде проектно предложение в съответствие с националните нормативни
разпоредби и действащите правила и процедури.
Подаването на проекти и тяхното одобрение обхваща две фази:
1) Проектните предложения, които отговарят на изискванията на програма Евростарс, трябва
да бъдат подадени електронно на следния интернет адрес:
http://www.EUROSTARSEUREKA.eu не по-късно от 20-ти септември 2012 г.
Следващият краен срок за подаване на проектни предложения е 4 април 2013.
2) Участниците в одобрени от Групата на високо равнище на програма Евростарс проекти от
България и Румъния ще бъдат поканени да подадат заявления за получаване на
финансиране в съответствие със съответните национални правила и процедури.
Финансиране
Всяка държава ще финансира допустимите проекти и бенефициенти в рамките на програма
Евростарс. Условията за финансиране и критериите за допустимост могат да се различават в
отделните държави. В резюме основните аспекти на условията за финансиране са следните:
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България:
Всички регистрирани в България търговци по смисъла на Търговския закон могат да
кандидатстват за финансиране на участието им в международни проекти по програма
Евростарс. Изследователските организации и университетите също са допустими
бенефициенти. Водещият партньор по проекта трябва да бъде МСП, извършващо
научно-развойна дейност. Бенефициентите получават безвъзмездна финансова
помощ като процент от допустимите разходи съобразно предвидения интензитет.
Продължителността на проектите е от 12 месеца до 36 месеца, със субсидия в
рамките на 1 000 000 лв. Максималният интензитет на субсидията е до 80%, спрямо
договорените разходи и се осигурява от бюджета на Националния иновационен фонд
и съобразно неговите правила. Подробна информация може да бъде намерена на
следните
сайтове:
http://sme.government.bg/
и
http://www.eurostars-eureka.eu/.
Кандидатите могат да се обръщат с въпроси относно финансирането на българските
организации директно към ИАНМСП.
Румъния:
Кандидат-бенефициентът трябва да бъде предприятие, регистрирано съобразно
законовите изисквания. Университети, изследователски организации, МСП и/или
големи предприятия могат да бъдат партньори в румънския консорциум.
Финансирането на участниците в консорциума се извършва посредством прекия
бенефициент. Не се предоставят авансови плащания. Финансират се до 50 % от
допустимите разходи. Подробна информация може да бъде намерена на следните
сайтове: http://uefiscdi.gov.ro/ и http://www.eurostars-eureka.eu/. Кандидатите могат
директно да се обръщат с въпроси към румънския офис на ЕВРИКА и Евростарс.
Контакти:
Romania (ANCS):
Contact details:
Prof. Vasile LUNGU
Counselor, National
EUREKA/Eurostars Programs, ANCS
tel./fax +4 021 318 3065
Mobile: +4 0727 022902
e-mail: vasile.lungu@ancs.ro
Romania (UEFISCDI):
Contact details:
Dr. Ovidiu ALUPEI
Scientific Manager 5th Module
International Cooperation,
UEFISCDI
tel. +4 021 302 3859
fax : +4 021 302 3869
Mobile: +4 0753 102025
e-mail: ovidiu.alupei@uefiscdi.ro

България (ИАНМСП):
Контакти:
Богдана Ваташка-Анави - НПК
Светлана Евгениева - НПК
тел. +35929407944;
+35929407952
e-mail:
b.vatashka@sme.government.bg
s.evgenieva@sme.government.bg

