
Приложение 1a:  

ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА 

„Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ по ОП „Наука и образование 

за интелигентен растеж“ 

АСОЦИИРАНИ ПАРТНЬОРИ – БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ 

№ НАИМЕНОВАНИЕ НА ДОКУМЕНТА ДА НЕ Н/П ЗАБЕЛЕЖКА: 

1.  
Административна информация за асоциирания партньор – по образец на 

български език - оригинал 
   

 

2.  

Декларация за избягване на конфликт на интереси за асоциирания 

партньор – по образец (Приложение IIа) на български език – оригинал, 

попълнена и подписана от всяко лице с право да представлява 

организацията (независимо от това дали го представляват заедно или 

поотделно) 

   

 

3.  
Декларация относно съвместно осъществяваните дейности с асоциирани 

партньори – по образец (Приложение IIIa) на български език – оригинал; 
   

 

4.  

1. Списък на партньорствата с други организации за научни изследвания 

– на български език– оригинал; 

2. Списък на партньорствата с други организации за научни изследвания 

– на английски език – оригинал; 

3. Договори, препоръки или други документи, удостоверяващи 

партньорства между асоциирания партньор и други организации за 

научни изследвания – копие, заверено „Вярно с оригинала“  подпис на 

представляващия и печат на организацията; 

   

Целева стойност: 

над 3 партньорства 

5.  

1. Справка за научноизследователска и развойна дейност за 2011, 

2012, 2013, 2014 и 2015 г. (съобразно броя приключили финансови 

години) – копие, заверено „Вярно с оригинала“, подпис на 

представляващия и печат на организацията; 

Или  

2. Декларация, че посочените документи са оповестени в 

Търговския регистър към датата на кандидатстване – оригинал; 

   

Посоченият 

документ е част 

от Годишния 

отчет за 

дейността на 

кандидата.  

 

6.  

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

(съобразно броя приключили финансови години) – копие заверено с 

текст „Вярно с оригинала“, подпис на представляващия и печат на 

организацията; 

   

 

7.  

Стратегия за иновации, политика и правила относно интелектуалната 

собственост – копие на утвърдения/ приет документ, заверено с текст 

„Вярно с оригинала“, подпис на представляващия и печат на 

организацията; 

   

 

8.  
1. Списък на участията в научноизследователски или иновационни 

проекти- на български език - оригинал; 
    



2. Списък на участията в научноизследователски или иновационни 

проекти- на английски език - оригинал; 

3. Копия на договори за научноизследователски или иновационни 

проекти, осъществени съвместно с научноизследователски организации, 

през последните 5 години (2011-2015) - копие заверено с текст „Вярно с 

оригинала“, подпис на представляващия и печат на организацията; 

 


