Приложение 2:
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА
ИНТЕРЕС ЗА АСОЦИИРАНИ ПАРТНЬОРИ
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА
Всички кандидати, участващи в настоящата процедура, ще бъдат оценявани по
посочената точкова система и критерии според правно-организационната си форма,
както следва:
(1) Кандидати – организации за научни изследвания и разпространение на знания:
a. Брой публикации на научния състав в списания и книги, реферирани в SCOPUS
и WoS;
БРОЙ ПУБЛИКАЦИИ

ОЦЕНКА

ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ:

≥ 200 публикации

3 т.

между 100 и 199 публикации

2 т.

между 40 и 99 публикации

1 т.

Списък на публикации в научни
списания и книги, реферирани в
SCOPUS и WoS – по образец

под 40 публикации

0 т.

b. Брой ЕRC грантове, позиции на координатор в програми по РП7 или „Хоризонт
2020“;
БРОЙ

ОЦЕНКА

ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ:

3 и повече

3 т.

2

2 т.

1

1 т.

1. Справка за договорите за
получено финансиране от Европейския
съвет за научни изследвания и за
участието по проекти в рамковите
програми на ЕС и Хоризонт 2020– по
образец;
2. Копия на договори за
финансиране или за изпълнение на
проекти по програми на ЕС и Хоризонт
2020

0
0 т.

c. Регистрирани патенти и патентни заявки в национални, европейски и/или
американски патентни ведомства;
БРОЙ

ОЦЕНКА

ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ:

над 2 регистрирани патента

2 т.

Над 1 регистрирани патента
и/или патентни заявки

1 т.

Без регистрирани патенти
и/или патентни заявки

0 т.

1.
Справка за издадените патенти
и/или подадените заявки за патент –
по образец
2.
Копия на удостоверения за
Патент и/или подадени Заявки за
патент

d. Брой иновативни дружества (spin outs, spin-offs) в тематична област 4 на ИСИС
„Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии”.
БРОЙ

ОЦЕНКА

Над 2 дружества

2 т.

2 или 1 дружества

1 т.

ИЗТОЧНИК НА
ИНФОРМАЦИЯ:
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

0 дружества

0 т.

(2) Кандидати – бизнес организации:
a. Брой на партньорства с други организации за научни изследвания;
БРОЙ
ОЦЕНКА
ИЗТОЧНИК НА
ИНФОРМАЦИЯ:
2 и повече
партньорства

2 т.

1 партньорство

1 т.

0 партньорства

0 т.

1. Списък на партньорствата с
други организации за научни
изследвания;
2. Договори, препоръки или
други
документи,
удостоверяващи
партньорства
между асоциирания партньор и
други организации за научни
изследвания

b. Инвестиции в областта на креативните и рекеративните индустрии (съгласно
определението на ИСИС, приета с Решение МС №857 от 03.11.2015 г.);
БРОЙ
За последните 5 години кандидатът
е инвестирал най-малко 5% от
приходите
си
в
научноизследователски и развойни
дейности
За последните 5 години кандидатът
е инвестирал между 3% и 4,99% от
приходите
си
в
научноизследователски и развойни

ОЦЕНКА

ИЗТОЧНИК НА
ИНФОРМАЦИЯ:

т.

1. Справка
за
научноизследователска
и
развойна дейност за 2011, 2012,
2013, 2014 и 2015 г. - вземат се
предвид, разходите посочени
на ред „Разходи за НИРД общо (110+120), код 100 за
съответната
научна
област/области;

3

2 т.

дейности
За последните 5 години кандидатът
е инвестирал по-малко от 3% от
приходите
си
в
научноизследователски и развойни
дейности

2. Отчет за приходите и
разходите за 2011, 2012, 2013,
2014 и 2015 г. - вземат се
предвид, приходите, посочени
на ред „Общо за група I, код
15000

0 т.

c. Наличие на стратегия за иновации, включително съществуване на политика и
правила относно интелектуалната собственост;
БРОЙ

ОЦЕНКА

ИЗТОЧНИК НА
ИНФОРМАЦИЯ:

Кандидатът е разработил стратегия
за иновации, политика и правила
относно
интелектуалната
собственост.

2 т.

Кандидатът не е разработил
стратегия за иновации, политика и
правила относно интелектуалната
собственост.

0

Стратегия за иновации,
политика и правила относно
интелектуалната собственост –
копие на утвърдения/ приет
документ

т.

d. Участие в текущи и/или приключили иновационни проекти (национални и
европейски) през последните пет години (2011-2015).
БРОЙ

ОЦЕНКА

ИЗТОЧНИК НА
ИНФОРМАЦИЯ:

Кандидатът е участвал в 5 или
повече от 5 научноизследователски
и/или иновационни проекта с
публични научноизследователски
организации/университети.

3 т.

Кандидатът е участвал в по-малко
от 5 научноизследователски и/или
иновационни проекта с публични
научноизследователски
организации/университети.

0 т.

1. Списък на участията в
научноизследователски
или
иновационни
проектина
английски език;
2. Копия на договори за
научноизследователски
или
иновационни
проекти,
осъществени
съвместно
с
научноизследователски
организации, през последните 5
години (2011-2015)

ОЦЕНЯВАНЕ
Всички данни, предоставените от кандидатите във връзка с осъществяване на
настоящия подбор ще бъдат разглеждани напълно конфиденциално.

Кандидатите за асоциирани партньори ще бъдат оценявани от назначена за целта
комисия като първите 4 кандидати, получи най-голям брой точки като сбор от оценките
по посочените по-горе показатели ще бъдат поканени на събеседване, на което ще бъде
обсъдено в детайли потенциалното партньорство.
В случай на необходимост, Комисията може да изисква от кандидатите допълнителни
документи, информация, разяснения и доказателства за твърдените от тях
обстоятелства.
КАНДИДАТСТВАНЕ
Подробен списък на документите, които кандидатите за асоциирани партньори следва
да представят е представен в Приложение 1а (за бизнес организации) и Приложение 1б
(организации за научни изследвания и разпространение на знания). Образци на
документацията са приложени към поканата.
Документи за кандидатстване се приемат всеки работен ден от 9:30 ч. до 17 ч. до 15.01.
2017 г. в основната сграда на Висше училище по мениджмънт, гр. Варна, ул. Оборище”
13, офис 300 или в електронен вид на адрес projects_dept@vumk.eu.
ЕТАПИ НА ПРОЦЕДУРАТА
Начало: 1.12.2016 г.
Край: 15.01.2017 г.
Списъкът на кандидатите, подали документи за участие, както и списъкът с одобрените
кандидати и получените оценки, ще бъде публикуван в срок до 20.01.2017 г. на сайта на
Висше училище по мениджмънт .
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Име, фамилия и длъжност: Цветалина Генова
Телефон/ факс: +359 (52) 620871
e-mail: projects_dept@vumk.eu

