Приложение 1б:
ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА
„Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ по ОП „Наука и образование
за интелигентен растеж“
АСОЦИИРАНИ ПАРТНЬОРИ – НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ОРГАНИЗАЦИИ
№

НАИМЕНОВАНИЕ НА ДОКУМЕНТА

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 публикации в научни списания и книги, реферирани в
SCOPUS и WoS – представя се в електронен формат съгл. представения
образец – на български език;
2. Списък на публикации в научни списания и книги, реферирани в
SCOPUS и WoS – представя се в електронен формат съгл. представения
образец – на английски език;
Справката следва да съдържа информация за целия
научноизследователски екип на асоциирания партньор.

5.

1. Справка за договорите за получено финансиране от
Европейския съвет за научни изследвания – на български език–
оригинал;
2. Справка за договорите за получено финансиране от
Европейския съвет за научни изследвания – на английски език–
оригинал;
3. Договори за получено финансиране от асоциирания партньор от
Европейски съвет за научни изследвания – копие, заверено с гриф
„Вярно с оригинала“, подпис на представляващото лице и печат на
организацията.

6.

1.
Справка за участието по проекти в рамковите програми на ЕС и
Хоризонт 2020 в съответната област на научни изследвания за периода
2011 – 2015 - оригинал;
2.
Копие от Договори в за получено финансиране по рамковите
програми на ЕС и Хоризонт 2020 – копие, заверено с гриф „Вярно с
оригинала“, подпис на представляващото лице и печат на
организацията.

ДА НЕ Н/П ЗАБЕЛЕЖКА:

7.

8.

1. Справка за издадените патенти и/или подадените заявки за
патент – на български език - оригинал;
2. Справка за издадените патенти и/или подадените заявки за
патент – на английски език - оригинал;
3. Копия на удостоверения за Патент и/или подадени 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). – копие на
утвърдения/ приет документ, заверено с текст „Вярно с оригинала“,
подпис на представляващия и печат на организацията;
1. Справка за участието в създаването на иновативни предприятия
(spin off, spin out) в областта на проектното предложение;
2. Копия на Учредителен акт, устав, договор или друг документ,
удостоверяващ участието в създаването на иновативните предприятия
– копие, заверено с текст „Вярно с оригинала“, подпис на
представляващия и печат на организацията;

