ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
ПРИОРИТЕТНА ОС : 3
Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите
на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието
ОСНОВНА ОБЛАСТ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ: 3.3
Укрепване на връзките между институциите за образование и обучение,
научноизследователския сектор и бизнеса
ПОКАНА
за заявяване на интерес и представяне на проектно предложение по процедура за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”, в качеството
си на Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
кани
Министерство на образованието, младежта и науката, представлявано от дирекция „Научни
изследвания”, съгласно заповед РД09-1796/29.10.2009 г.
в качеството му на конкретен бенефициент да заяви интерес и да подаде проектно предложение
съгласно приложения пакет документи за кандидатстване
по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Номер и име на процедурата: BG051PO001/3.3-05 „Наука и бизнес”
Цел на настоящата схема е:
 диалогът „наука-бизнес” да бъде активизиран чрез инструментите на програмата;
 да бъдат създадени условия за повишаване на квалификацията на млади учени,
работещи с високи технологии, като важна стъпка в изграждането на икономика,
основана на знание.

Настоящата процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се
реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Максималният бюджет на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура за целия
програмен период е в размер на 5 000 000 лв.
Териториален обхват. Място на изпълнение.
Дейностите се изпълняват на територията на Р България и страните-членки на ЕС

Допустими дейности:
І. Насърчаване на диалога „наука-бизнес”:
І.1. Създаване на национална интерактивна платформа за популяризиране на научни продукти,
информация и отворен диалог за повишаване на потребителския интерес;
І.2. Извършване на проучване за нивото на подготвеност на представителите на академичните и
научни институции и бизнеса за съвместна високотехнологична и иновативна
научноизследователска дейност;
І.3. Създаване на национален бюлетин за наблюдение (National Scoreboard) – средство за
мониторинг и анализ на състоянието на връзките между бизнес и наука.
ІІ. „Реклама” на науката и слизане сред бизнеса:
ІІ.1. Провеждане на тематични научни школи с участието на студенти, изследователи и
представители на бизнеса;
ІІ.2. Организиране на „борси” за научни идеи.
ІІІ. Предоставяне на услуги за развитието на висококвалифицирани кадри
ІІІ.1. Едномесечни обучения за работа с високотехнологични продукти и комплекси;
ІІІ.2. Разработване и апробиране на методология за кариерно развитие на млади учени за
професионална реализация (краткосрочна или постоянна) в практиката и науката;
ІІІ.3. Подкрепа за научни публикации в издания с висок импакт-фактор - рецензирани и
одобрени за публикуване.
Проектното предложение се подава съгласно Изискванията на следния адрес:
Договарящ орган: Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни
програми”
Институция: Министерство на образованието, младежта и науката
Адрес: 1113 София, Бул. „Цариградско шосе” №125, бл. 5, ет. 1
Крайният срок за подаване на проектно предложение е 02.04.2010 г., 16:00 ч. местно време
Пакетът документи за кандидатстване е публикуван на следната интернет страница:

http://sf.mon.bg
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