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1. Предлагаме да се предприемат действия за промяна в условията на
Национална програма „Европейски научни мрежи“, в които по отношение на
предстоящите процедури за набиране на проектни предложения също да
залегне условието за „максимална продължителност за изпълнение на
проектите до три години“.

Приема се
частично.

Проектът на акт касае
удължаване на срока на
изпълнение на
стартиралите вече по
настоящата програма
проекти от до две
години на до три години.
По нея не се предвиждат
бъдещи процедури за
набиране на проектни
предложения. Бъдещи
подобни процедури вече
са разписани в
проектите на
Националния план за
възстановяване и
развитие и Програмата
за научни изследвания,
иновации и
дигитализация за
интелигентна
трансформация.

2. Считаме, че от ключово значение би било и увеличението на бюджета на
проектите. Отчитайки възможността по настоящата програма проектните
консорциуми да могат да кандидатстват за финансиране на преработените си
проектни предложения в размер на до 25% от оригиналното проектно
предложение за всеки едногодишен период, предлагаме предвид на
тригодишния период на изпълнение на проектите максималното финансиране
да достигне до 75% от оригиналния бюджет на проекта, както е оценен от
Европейската комисия. Това би позволило изградените вече партньорства в
рамките на проектните консорциуми да се запазят активни до момента, в

Не се
приема.

Проектът на акт касае
единствено удължаване
на срока на изпълнение
на стартиралите вече по
настоящата програма
проекти. Съгласно
правилата на програмата
се финансират
преработени проектни
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който те биха могли да се възползват от последващо финансиране по
Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и Програмата за
научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна
трансформация (ПНИИДИТ), стратегически програми, чието изпълнение ще
стартира на по-късен етап.

2.

Съвет на ректорите

предложения с
максимален бюджет до
50% от бюджета, оценен
от Европейската
комисия. Удължаването
на срока на проектите се
налага единствено с
оглед изпълнението на
вече планираните и
бюджетирани дейности
по проектите в пълен
обем.

3. Увеличението на бюджета на програмата би позволило също така да се
подкрепят по-голяма част от подадените проектни предложения, както и би
мотивирало допълнително кандидатстващите научни организации за
пълноценно използване на създадените партньорски отношения с водещи в
научно и иновационно отношение европейски организации. Добавена
стойност би била и по-ефективното участие в двустранни програми и
проекти, което е един от посочените в българските проектни предложения
индикатор за резултат и устойчивост на проектите.

Не се
приема.

Програмата не
предвижда
допълнително
кандидатстване. Бъдещи
подобни процедури вече
са разписани в
проектите на
Националния план за
възстановяване и
развитие и Програмата
за научни изследвания,
иновации и
дигитализация за
интелигентна
трансформация и се
очаква те да позволят
по-ефективното участие
в двустранни програми и
проекти.

1. Възражението ни е, че с изменението на програмата не се осигуряват нови
средства за периода на удължението. Те са необходими по следните причини:
• Проектите бяха одобрени при условие на намалени бюджети и съкращаване
на дейности и целеви показатели от подадените и оценени проекти в
Брюксел;
• Част от проектните дейностите на редица консорциуми са вече реализирани
чрез хибридни, дистанционни или присъствени събития. За тези дейности са
представени отчети за предходните два периода и са надлежно одитирани;

Не се
приема.

Проектът на акт касае
единствено удължаване
на срока на изпълнение
на стартиралите вече по
настоящата програма
проекти. Съгласно
правилата на програмата
са финансирани
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• Най-силно засегната дейност е мобилността на учените, но тя не е
съществен финансов компонент от общия бюджет на проектите;
• Дейностите с най-висока добавена стойност – стимулиране на различни
видове публикационна дейност, видима в световните бази данни, вкл. чрез
системата на „отворена наука“, която е от приоритет за Европейската
комисия, и надграждането на мека инфраструктура, нейното апробиране,
въвеждане в действие и поддържане няма как за бъдат реализирани без
допълнително финансиране, особено като се отчете ценовият скок на всички
стоки и услуги (вкл. увеличените разходи за ток) и растящата инфлация,
която допълнително редуцира остатъка от средства по проектите.
Предлагаме удължаването да бъде съпроводено с предоставяне на
допълнително финансиране, което да се отпуска при актуализирани работни
програми и респективно актуализирани индикатори за последния период на
изпълнение. Размерът на това финансиране може да бъде или
пропорционален на удължения период и/или до размера на първоначално
оценените проекти.

преработени проектни
предложения с
максимален бюджет до
50% от бюджета, оценен
от Европейската
комисия. Удължаването
на срока на проектите се
налага единствено с
оглед изпълнението на
вече планираните и
бюджетирани дейности
по проектите в пълен
обем.
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