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Приложение № 2А 
ФОРМА ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗВОЕН ПРОЕКТ

към Правилника за оценка на проектни предложения по схема „Подпомагане на научноизследователската и развойна 
дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания“

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 А 

ФОРМА ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗВОЕН ПРОЕКТ 

*Тази част е неразделна част от Приложение 2 и се попълва от кандидата, след извършена техническа и 
икономическа оценка на проектното предложение и финансова оценка на бюджета на проекта, в случай че е 
извършено редуциране на бюджета. 
**Заедно с коригирания бюджет с преразпределението на разходите и БФП по етапи (Приложение 3), 
кандидатите представят и тази част от приложение 2 с извършените корекции, за целите на мониторинга. 
  
  

(За проектите, на които е извършено редуциране на бюджета, преразпределението на разходите и БФП по 

отделни етапи се извършва от кандидатите. Кандидатът представя в Агенцията коригирания бюджет с 

преразпределените разходи и БФП по етапи и коригираната част Приложение 2А, с което потвърждава по-

нататъшното си участие в класирането на проекта.)

3.2. Специфични данни 

Име на Бенефициер /КООРДИНАТОР 

В таблицата „Експерти от Екипа по проекта“ следва да посочите кратка професионална биография (CV) на всеки 
един от експертите, които ще участват в изпълнението на проекта като акцентирате върху релевантната 
експертиза и специфичната роля на всеки експерт за успешното изпълнение на проекта. Класифицирайте 
експертите в една от следните категории: старши и младши изследователи, ръководен персонал (на проекта/екипа, 
на фазите), технически персонал. Моля, попълнете таблицата, следвайки указаното в нея. В таблицата се вписват 
само членовете на екипа на кандидата, и то от основния персонал, и задачите, фазите и дейностите, които ще 
изпълнява кандидата. (Тази информация ще Ви подпомогне при определянето на необходимия бюджет). Изложеното в 
тази точка важи  само за основния персонал ! 
  
Таблица „Експерти от Екипа по проекта“ 
 

Трите имена на 
експерта, година 
на раждане.  

Длъжност по 
проекта. 
Категория 
длъжност 
(старши/
младши 
изследовател
и, ръководен 
персонал (на 
проекта/екипа 
на фазите), 
технически 
персонал. 

Образование 
(посочва се 
вкл. средно в и 
различните 
степени на 
висшето 
образование), 
придобити 
научна степен 
и звание, 
допълнителна 
квалификация; 
Ниво на 
владеене на 
чужд език/
езици, 
съгласно Обща 
европейска 
езикова рамка.  

Публикации в 
научни списания. 
Доклади от 
конференци. 
Награди за 
научни 
постижения и 
други подобни.  

Професионален 
опит (посочва се 
месторабота, 
заемана 
длъжност, 
период на 
заемане на 
длъжността, 
основни функции 
на заеманата 
длъжност)  

По коя задача, 
фаза, дейност 
ще работи 
експерта. Каква 
точно дейност 
е планирано да 
извършва?  

Релевантната 
експертиза и 
специфичната 
роля на експерта 
за съответната 
фаза, задача, 
дейност.  

Добави Премахни
*Добавят се още редове в таблицата в зависимост от броя на експертите от основния персонал.
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** Допустимо е в таблицата „Експерти от Екипа по проекта“ в Приложение 2 да фигурират лица, които липсват в 
перо  „Разходи за персонал“ от бюджета на кандидата в Приложение 3. В този случай се приема, че извършените 
дейности от съответните лица, няма да бъдат признати като разход по проекта (ако проектът бъде одобрен и се 
сключи договор за финансирането му). Ако в перо „Разходи за персонал“ от бюджета на кандидата в Приложение 3 са 
вписани експерти, които не фигурират в таблицата, те не се считат заявени като част от екипа по проекта, не 
подлежат на оценка и разходите за тях са недопустими. 

Опишете в таблицата „Разпределение на човекодните на експертите по проекта“ човекодните, които всеки член от 
екипа по проекта (без спомагателния персонал) планирате да изпълни. Разпределете дните по категории за ИНИ/ от 
TRL 3 до TRL 5 и ЕР/ от TRL 6 до TRL 7. Информацията в таблицата следва да съответства на перо „Разходи за 
персонал“ от бюджета на кандидата - Приложение 3.   

Таблица „Разпределение на човекодните на  експертите от екипа по проекта“

Име на експерта Длъжност по проекта Човекодни ИНИ/ от 
TRL 3 до TRL 5

Човекодни ЕР/ от 
TRL 6 до TRL 7

Общ брой 
човекодни

Добави Премахни
*Добавят се още редове в таблицата в зависимост от броя на експертите от основния персонал.

В таблицата „Инструменти и оборудване за изпълнение на проекта“  посочете необходимото оборудване за 
изпълнението на дейностите по проекта, посочете наличното оборудване от кандидата (координатора) за 
изпълнение на дейностите по проекта и предвиденото за закупуване за изпълнение дейностите по проекта. 

Таблица „Инструменти и оборудване за изпълнение на проекта“   

Наименование на 
инструментите/
оборудването, 
технически и 
функционални 
характеристики

За коя фаза, задача, 
дейност ще се 
използва 
оборудването  

Конкретизирайте, 
каква точно 
дейност ще се 
извършва с 
оборудването  

Брой месеци в ИНИ/ 
от TRL 3 до TRL 5 за 
използване на 
оборудването  

Брой месеци в ЕР/ 
от TRL 6 до TRL 7 
за използване на 
оборудването  

Оборудването е 
налично или е 
предвидено за 
закупуване 
изпълнението на 
дейностите по 
проекта

Добави Премахни
*Добавят се още редове в таблицата в зависимост от необходимото оборудване.  

В таблицата „Необходими материали/консумативи за изпълнението на проекта“ посочете необходимите 
материали/консумативи за изпълнение на дейностите по проекта. 

Таблица „Необходими материали/консумативи за изпълнението на проекта“

Наименование на 
материала/консуматива  

За изпълнението на коя 
фаза/задача/дейност ще 
се използва съответния 
материал/консуматив   

Конкретизирайте за 
каква точно дейност и 
как ще се използва 
съответния материал/
консуматив  

Мярка (кг., м., л. група и 
други)  

Количество за ИНИ/ от 
TRL 3 до TRL 5 /
Количество за ЕР/ от 
TRL 6 до TRL 7  

Добави Премахни

* Добавят се още редове в зависимост от необходимите материали/консумативи.

Обосновете необходимостта от използване на външни услуги за изпълнение на дейностите по проекта. Външни 
услуги за изпълнение на проекта могат да бъдат  възлагане на научни изследвания. В таблицата „Външни услуги за 
изпълнението на проекта“ опишете: Каква дейност по проекта ще се осъществява чрез използването на всяка една 
външна услуга? Към коя от категориите дейности ИНИ/ от TRL 3 до TRL 5 / ЕР/ от TRL 6 до TRL 7 може да бъде 
съотнесена всяка външна услуга. Към какви резултати е насочена тази дейност? 

Таблица „Външни услуги за изпълнението на проекта“.
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Вид (наименование на 
услугата): 

Възлагане на научно 
изследване;

Каква дейност по проекта 
ще се осъществява чрез 
използването на  
външната услуга? 

Към коя от категориите 
дейности ИНИ/ от TRL 3 до TRL 
5 / ЕР/ от TRL 6 до TRL 7  може 
да бъде съотнесена  външната 
услуга?  

Към какви резултати е 
насочена тази дейност? 

Добави Премахни

* Това изискване ще е приложимо, само ако в проекта се предвижда използването на външни услуги. 

** Добавят се още редове в зависимост от броя на предвидените услуги.

Командировки в чужбина. Има ли необходимост от командировки на  основния персонал на кандидата? Ако има 
такава необходимост, в таблицата „Командировки в чужбина“, моля обосновете я, с оглед необходимостта от 
изпълнение на дейностите по проекта. 

Таблица „Командировки в чужбина“

Име на командирования  
експерт от основния 
персонал 

Място и продължителност 
на командировката 

Необходимост от 
командировката 

Доколко командировката в 
чужбина е свързана с 
конкретна дейност по 
проекта

Добави Премахни

* Добавят се още редове в таблицата в зависимост броя на предвидените за командироване експерти от основния 
персонал. Следва да се имат предвид и допустимостта на разходите за командировки в чужбина, съгласно ПУСНИФ. 

*4. Име на партньора/ите 

В таблицата „Експерти от Екипа по проекта“ следва да посочите кратка професионална биография (CV) на всеки 
един от експертите, които ще участват в изпълнението на проекта като акцентирате върху релевантната 
експертиза и специфичната роля на всеки експерт за успешното изпълнение на проекта. Класифицирайте 
експертите в една от следните категории: хабилитирани/старши и нехабилитирани/младши изследователи, 
ръководен персонал (на проекта/екипа, на фазите), технически персонал. Моля, попълнете таблицата, следвайки 
указаното в нея. В таблицата се вписват само членовете на екипа на кандидата, и то от основния персонал, и 
задачите, фазите и дейностите, които ще изпълнява партньорът. (Тази информация ще Ви подпомогне при 
определянето на необходимия бюджет). Изложеното в тази точка важи  само за основния персонал ! 
  
Таблица „Експерти от Екипа по проекта“

Трите имена 
на експерта, 
година на 
раждане 

Длъжност по 
проекта. 
Категория 
длъжност 
(хабилитирани/
старши и 
нехабилитиран
и/младши 
изследователи, 
ръководен 
персонал (на 
проекта/екипа 
на фазите/), 
технически 
персонал.  

Образование 
(посочва се вкл. 
средно в и 
различните 
степени на 
висшето 
образование), 
придобити научна 
степен и звание, 
допълнителна 
квалификация; 
Ниво на владеене на 
чужд език/езици, 
съгласно Обща 
европейска езикова 
рамка 

Публикации в 
научни списания. 
Доклади от 
конференции. 
Награди за 
научни 
постижения и 
други подобни.  

Професионален 
опит (посочва се 
месторабота, 
заемана 
длъжност, 
период на 
заемане на 
длъжността, 
основни функции 
на заеманата 
длъжност)  

По коя задача, 
фаза, дейност 
ще работи 
експерта. Каква 
точно дейност 
е планирано да 
извършва?  

Релевантната 
експертиза и 
специфичната 
роля на 
експерта  за 
съответната 
фаза, задача, 
дейност. 

Добави Премахни
*Добавят се още редове в таблицата в зависимост от броя на експертите от основния персонал.
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Опишете в таблицата „Разпределение на човекодните на  експертите по проекта“ човекодните, които всеки член 
от екипа по проекта (без спомагателния персонал) планирате да изпълни. Разпределете дните по категории за ИНИ/
от TRL 3 до TRL 5 и ЕР/ от TRL 6 до TRL 7. Информацията в таблицата следва да съответства на перо „Разходи за 
персонал“ от бюджета на партньора - Приложение 3. 
   
Таблица  „Разпределение на човекодните на експертите от екипа по проекта“

Име на експерта Длъжност по проекта Човекодни ИНИ/ от 
TRL 3 до TRL 5

Човекодни ЕР/ от TRL 
6 до TRL 7  Общ брой човекодни 

Добави Премахни
* Добавят се още редове в таблицата в зависимост от броя на експертите от основния персонал. 
 

В таблицата „Инструменти и оборудване за изпълнение на проекта“  посочете необходимото оборудване за 
изпълнението на дейностите по проекта, посочете наличното оборудване от партньора за изпълнение на 
дейностите по проекта и предвиденото  за закупуване  за изпълнение дейностите по проекта. 
  
Таблица „Инструменти и оборудване за изпълнение на проекта“ 

Наименование на 
инструментите/
оборудването, 
технически и 
функционални 
характеристики

За коя фаза, задача, 
дейност ще се 
използва 
оборудването  

Конкретизирайте 
каква точно 
дейност ще се 
извършва с 
оборудването  

Брой месеци в ИНИ/ 
от TRL 3 до TRL 5 за 
използване на 
оборудването  

Брой месеци в 
ЕР/ от TRL 6 до 
TRL 7  за 
използване на 
оборудването  

Оборудването е 
налично или е 
предвидено за 
закупуване 
изпълнението на 
дейностите по 
проекта

Добави Премахни
* Добавят се още редове в таблицата в зависимост от необходимото оборудване.  

В таблицата „Необходими материали/консумативи за изпълнението на проекта“ посочете необходимите 
материали/консумативи за изпълнение на дейностите по проекта. 
  
Таблица „Необходими материали/консумативи за изпълнението на проекта“

Наименование на 
материала/
консуматива  

За изпълнението на коя фаза/
задача/дейност ще се 
използва съответния 
материал/консуматив  

Конкретизирайте за каква 
точно дейност и как ще се 
използва съответния материал/
консуматив  

Мярка (кг., м., л. 
група и други)  

Количество за 
ИНИ/ от TRL 3 до 
TRL 5 /Количество 
за ЕР/ от TRL 6 
до TRL 7

Добави Премахни
* Добавят се още редове в зависимост от необходимите материали/консумативи. 
 

Обосновете необходимостта от използване на външни услуги за изпълнение на дейностите по проекта. Външни 
услуги за изпълнение на проекта могат да бъдат възлагане на научни изследвания. В таблицата „Външни услуги за 
изпълнението на проекта“ опишете: Каква дейност по проекта ще се осъществява, чрез използването на всяка една 
външна услуга? Към коя от категориите дейности ИНИ/ЕР може да бъде съотнесена всяка външна услуга. Към какви 
резултати е насочена тази дейност? 
  
Таблицата „Външни услуги за изпълнението на проекта“.    

Вид (наименование на 
услугата) 
Възлагане на научно 
изследване;

Каква дейност по проекта ще 
се осъществява, чрез 
използването на  външната 
услуга? 

Към коя от категориите 
дейности ИНИ/ от TRL 3 до 
TRL 5 / ЕР/ от TRL 6 до TRL 7 
може да бъде съотнесена  
външната услуга? 

Към какви резултати е 
насочена тази дейност? 
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Добави Премахни
* Това изискване ще е приложимо, само ако в проекта се предвижда използването на външни услуги. 
** Добавят се още редове в зависимост от броя на предвидените услуги. 
 

Командировки в чужбина. 
Има ли необходимост от командировки на  основния персонал на партньора. Ако има такава необходимост, в 
таблицата „Командировки в чужбина“,  моля обосновете я, с оглед необходимостта от изпълнение на дейностите 
по проекта. 
  
Таблица „Командировки в чужбина“ 

Име на командирования  
експерт от основния 
персонал.  

Място и продължителност 
на командировката 

Необходимост от 
командировката

Доколко командировката в 
чужбина е свързана с 
конкретна дейност по 
проекта 

Добави Премахни
* Добавят се още редове в таблицата в зависимост броя на предвидените за командироване експерти от основния персонал. 
Следва да се имат предвид и допустимостта на разходите за командировки в чужбина, съгласно ПУСНИФ.  
 

Добави партньор Премахни партньор
7. Изпълнение на проекта (до 5 страници) 

  
Опишете всички фази (Ф1,Ф2,...Фn) от проекта на отделен Формуляр (№1), като Фаза 1 винаги се нарича “Управление на 
проекта”, броя на фазите и тяхното наименование определяте Вие, в зависимост от общата логика на проекта. 

Всяка фаза се състои от съвкупност от Задачи (Зад.1, Зад.2,.... ,Зад.m), броя на които определяте Вие.  

Когато един проект включва различни задачи, всяка задача трябва да бъде квалифицирана, като попадаща в категориите 
индустриални научни изследвания/от TRL 3 до TRL 5 и експериментално развитие/от TRL 6 до TRL 7. 

Една задача може да се състои от еднакъв по характер дейности (само изследване или само развитие). 

За реализацията на така формулираните задачи планирате изпълнението на определени Дейности (Д1, Д 2,..., Дk) 

Пример за означение на Фазите, Задачите, Дейностите: 
 

Фаза Задача Дейност Описание

Фаза 1

Задача 1

Дейност 1

Дейност 2

Задача 2

Дейност 1

Дейност 2

Дейност 3

Фаза 2

Означение на Фазите, Задачите, Дейностите:

Фаза Задача Дейност Описание
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Добави Премахни
  
  

 
Формуляр 1 към Приложение 2 

 

Описание на Фазите на проекта  
(преди да планирате фазите, задачите, дейностите, необходими за реализацията на проекта, запознайте се с 
реда и условията за провеждане на мониторинг) 
  
 

Фаза номер: Фn17

Начало: Месец № 18

Номер на партньора19 1 2 3 4 5

Човекодни:20

Цели

Описание на задачите във фаза №   (Фn)  

n - номериране на фазите 

m  - номериране на задачите 

k - номериране на дейностите 
Опишете техническия подход (дейностите, които ще бъдат извършени, методите и похватите, които ще бъдат използвани, 
машините и оборудването, които ще се използват). 
  

(Фn.Зад.m. Д.k )21 
   кой ги реализира, местата, където ще бъдат реализирани, сътрудници, партньори и т.н 

  Опишете също следните аспекти: 
Договори за външни услуги (какви дейности ще се  извършват чрез използването на  външни услуги);
Постигане на целите.;
Предвидени рискове.

Резултати: тук описвате очакваните резултати от реализацията на дадена Фазата за даден етап). 
Всеки формулиран резултат получава номер, например: Резултатът от Фаза 1 (Ф1) за първи етап се означава Ф1Р1.

Резултати, индикатори и очаквани стойности  (за целите на мониторинга е необходимо да предвидите какви резултати 
очаквате за всяка фаза и за всеки етап). 
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17  Фаза «Управление на  проекта» винаги носи № 1. 
18 Тук посочвате месеца на началото на фазата спрямо датата на влизане в сила на договора. 
19 Броят на колоните зависи от броя на партньорите. 
20 Тук попълвате броя на човеко-месеците с които участва всеки от партньорите в реализацията на проекта (допуска се 

стойността на човекомесеците  да не е цяло число). 
21 Означете, според дадения по горе във формуляра пример. 
 

Таблица 1 към Приложение 2 
Списък на Фазите на проекта 
 

Фаза  
№22

Наименование на 
фазата на проекта 

Отговорен партньор 

№
23 Човеко дни24 Начало (месец)25 Край (месец)26 

Управление на проекта Координатор

ОБЩО

Добави Премахни

Съгласно договора за финансиране на проекта, който ще бъде сключен с ИАНМСП в случай, че проектът бъде 
класиран, Координаторът е отговорен за изпълнението на целия проект, а също така и за изпълнението на всички 
фази. Смисълът от въвеждането на отговорен партньор за дадена фаза, се налага от процеса на контрол и 
мониторинг  - необходимо е да има възможност за оценка на системата за вътрешно управление на проекта, която 
Координаторът е въвел. Става дума за съвместни проекти, включващи като участници повече от един партньор. Ако 
съществува обособен проблем, който един от партньорите има експертиза да реши и това му е възложено от 
координатора срещу съответния бюджет, то отговорен за изпълнението е този партньор. Той е отговорен пред 
координатора.  

  
 

Пример: 
22. Фаза: Ф1 - Фn. 
23. Номер на партньора отговорен за извършване на задачите в съответната Фаза на проекта. 
24. Общия брой човекодни предвидени за всяка фаза. 
25. Тук се отбелязва номера на месеца, в който започва изпълнението на Фазата, спрямо месеца на влизане в сила 
на договора. 
26. Тук се отбелязва месеца, в който ще завърши изпълнението Фазата, спрямо месеца на влизане в сила на 
договора.  
 

Таблица 2 към Приложение 2 
  
Таблица на планираните човекодни за всяка отделна фаза и за всеки партньор. 
Фаза                          Партньор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Общо

Ф1 Управление на проекта

Общо
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Добави Премахни Пример
Партньор                     
Фаза 1 2 3 Общо
Ф1 Управление на 
проекта 35 25 15 75

Ф2 125 100 55 280
Ф3 25 35 15 75
Ф4 10 10 15 35
Ф5 10 10 10 30
Общо 205 180 110 495

Списък на резултатите за етап. 

Всеки проект, съгласно Правилата за управление на средствата на Националния иновационен фонд (ПУСНИФ), 
се състои от етапи. Продължителността на научноизследователски развойни проекти е до 18 месеца. Всеки 
бенефициер сам определя продължителността на етапите, като максималната продължителност на един 
етап не може да надхвърля една година от датата на влизане в сила на договора.. 

За нуждите на мониторинга ще е необходимо да формулирате тези резултати, като посочите измерими 
индикатори, които да могат да бъдат установени. 
  
Всичко това обобщете в следната форма: 
  

Таблица 3 към Приложение 2 
 

Резултати за мониторинг на етап №29    
месеца след началото на проекта

Ф127 
  
Ф1Р1

Ф28

Ф Р

Ф

Ф Р

Ф

Ф Р

Ф

Ф Р

Ф

Ф Р

Ф

Ф Р

индикатори индикатори индикатори индикатори индикатори индикатори индикатори

Добави фаза/етап Премахни фаза/етап

 27 Броят на колоните зависи от броя на Фазите, които ще се отчетат на дадения етап. 
 28 Номерът на Фазата зависи от времевия график за изпълнение на отделните фази. 
 29 Броят на заседанията за мониторинг зависи от продължителността на реализация на проекта
Примерна времева диаграма за отчитането на резултатите по етапи.

Фаза 1                   
                      

    Фаза 2     Фаза 4
            
    Фаза 3     Фаза 5
            
          

Ф1 
Ф2

Р1 
Р1

Ф1 
Ф2 
Ф3

Р2 
Р2 
Р1

Ф1Р3 
Ф4Р1 
Ф5Р1

Списък на резултатите по етапи за отчитане на проекта   
  
Резултатите могат да бъдат от следния тип:  
  
Доклади (Д), Прототипи (П), Демонстрация (Де), Брошура (Б) 
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Таблица 4 към Приложение 2 
 

Етап № Резултат Отговорен партньор Тип Срок  
(месец)

Окончателен доклад Д

Добави Премахни

Пример:

Етап № Резултат Отговорен партньор Тип Срок  
(месец)

Етап 1 Ф1Р1
Координатор

Д 8

Етап 2 
Ф1Р2 
Ф2Р1 
Ф3Р1

Координатор 
Партньор 1 
Партньор2

Д 
Де 
Де

6

Етап 3 
Ф1Р3 
Ф2Р2 
Ф3Р2

Координатор 
Партньор 1 
Партньор2

Д 
Д 
Д

4

Окончателен доклад Координатор Д

Таблица 5 към Приложение 2 
  
Времеви график за изпълнение на дейностите, Задачите, Фазите.

30 31 бр. човеко 
дни

Изпълнител 
 (№ на патньора)

Фаза Задача Дейност32 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Общо
Добави Премахни

30 В колони Фаза, Задача, Дейност се нанасят означенията възприети във Формуляр 1, Приложение 2. 
31 Първа проектна година от изпълнението на проекта (следва да се различава от календарната година, т.е. ако проектът 
стартира декември, това ще е  първи  месец от проектната година) 
32 Дейностите, които описвате могат да бъдат само от тип изследване или само от тип развитие. 
 

Дата: Бенефициер/координатор

Уникален номер на заявката:

Служи за уникално идентифициране на услугата при 

последващите действия по нейната обработка, заплащане и 

доставка (генерира се автоматично при подписване)

Дата на създаване 21.08.2020 г.Версия 1
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 Стр  от 
Приложение № 2А
ФОРМА ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗВОЕН ПРОЕКТ
към Правилника за оценка на проектни предложения по схема „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания“
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 А
ФОРМА ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗВОЕН ПРОЕКТ 
*Тази част е неразделна част от Приложение 2 и се попълва от кандидата, след извършена техническа и икономическа оценка на проектното предложение и финансова оценка на бюджета на проекта, в случай че е извършено редуциране на бюджета.
**Заедно с коригирания бюджет с преразпределението на разходите и БФП по етапи (Приложение 3), кандидатите представят и тази част от приложение 2 с извършените корекции, за целите на мониторинга.
 
 
(За проектите, на които е извършено редуциране на бюджета, преразпределението на разходите и БФП по отделни етапи се извършва от кандидатите. Кандидатът представя в Агенцията коригирания бюджет с преразпределените разходи и БФП по етапи и коригираната част Приложение 2А, с което потвърждава по-нататъшното си участие в класирането на проекта.)
3.2. Специфични данни 
В таблицата „Експерти от Екипа по проекта“ следва да посочите кратка професионална биография (CV) на всеки един от експертите, които ще участват в изпълнението на проекта като акцентирате върху релевантната експертиза и специфичната роля на всеки експерт за успешното изпълнение на проекта. Класифицирайте експертите в една от следните категории: старши и младши изследователи, ръководен персонал (на проекта/екипа, на фазите), технически персонал. Моля, попълнете таблицата, следвайки указаното в нея. В таблицата се вписват само членовете на екипа на кандидата, и то от основния персонал, и задачите, фазите и дейностите, които ще изпълнява кандидата. (Тази информация ще Ви подпомогне при определянето на необходимия бюджет). Изложеното в тази точка важи  само за основния персонал !
 
Таблица „Експерти от Екипа по проекта“
 
Трите имена на експерта, година на раждане.	

Длъжност по проекта. Категория длъжност (старши/младши изследователи, ръководен персонал (на проекта/екипа на фазите), технически персонал.	

Образование (посочва се вкл. средно в и различните степени на висшето образование), придобити научна степен и звание, допълнителна квалификация; Ниво на владеене на чужд език/езици, съгласно Обща европейска езикова рамка.	

Публикации в научни списания. Доклади от конференци. Награди за научни постижения и други подобни.	

Професионален опит (посочва се месторабота, заемана длъжност, период на заемане на длъжността, основни функции на заеманата длъжност)	

По коя задача, фаза, дейност ще работи експерта. Каква точно дейност е планирано да извършва?	

Релевантната експертиза и специфичната роля на експерта  за съответната фаза, задача, дейност.	

*Добавят се още редове в таблицата в зависимост от броя на експертите от основния персонал.
** Допустимо е в таблицата „Експерти от Екипа по проекта“ в Приложение 2 да фигурират лица, които липсват в перо  „Разходи за персонал“ от бюджета на кандидата в Приложение 3. В този случай се приема, че извършените дейности от съответните лица, няма да бъдат признати като разход по проекта (ако проектът бъде одобрен и се сключи договор за финансирането му). Ако в перо „Разходи за персонал“ от бюджета на кандидата в Приложение 3 са вписани експерти, които не фигурират в таблицата, те не се считат заявени като част от екипа по проекта, не подлежат на оценка и разходите за тях са недопустими.
Опишете в таблицата „Разпределение на човекодните на експертите по проекта“ човекодните, които всеки член от екипа по проекта (без спомагателния персонал) планирате да изпълни. Разпределете дните по категории за ИНИ/ от TRL 3 до TRL 5 и ЕР/ от TRL 6 до TRL 7. Информацията в таблицата следва да съответства на перо „Разходи за персонал“ от бюджета на кандидата - Приложение 3.  
Таблица „Разпределение на човекодните на  експертите от екипа по проекта“
Име на експерта
Длъжност по проекта
Човекодни ИНИ/ от TRL 3 до TRL 5
Човекодни ЕР/ от TRL 6 до TRL 7
Общ брой човекодни
*Добавят се още редове в таблицата в зависимост от броя на експертите от основния персонал.
В таблицата „Инструменти и оборудване за изпълнение на проекта“  посочете необходимото оборудване за изпълнението на дейностите по проекта, посочете наличното оборудване от кандидата (координатора) за изпълнение на дейностите по проекта и предвиденото за закупуване за изпълнение дейностите по проекта.	
Таблица „Инструменти и оборудване за изпълнение на проекта“  	
Наименование на инструментите/оборудването, технически и функционални характеристики
За коя фаза, задача, дейност ще се използва оборудването	

Конкретизирайте, каква точно дейност ще се извършва с оборудването	

Брой месеци в ИНИ/ от TRL 3 до TRL 5 за използване на оборудването	

Брой месеци в ЕР/ от TRL 6 до TRL 7 за използване на оборудването	

Оборудването е налично или е предвидено за закупуване изпълнението на дейностите по проекта
*Добавят се още редове в таблицата в зависимост от необходимото оборудване.	

В таблицата „Необходими материали/консумативи за изпълнението на проекта“ посочете необходимите материали/консумативи за изпълнение на дейностите по проекта.
Таблица „Необходими материали/консумативи за изпълнението на проекта“
Наименование на материала/консуматива	

За изпълнението на коя фаза/задача/дейност ще се използва съответния материал/консуматив 	

Конкретизирайте за каква точно дейност и как ще се използва съответния материал/консуматив 	
Мярка (кг., м., л. група и други)	

Количество за ИНИ/ от TRL 3 до TRL 5 /Количество за ЕР/ от TRL 6 до TRL 7         
* Добавят се още редове в зависимост от необходимите материали/консумативи.
Обосновете необходимостта от използване на външни услуги за изпълнение на дейностите по проекта. Външни услуги за изпълнение на проекта могат да бъдат  възлагане на научни изследвания. В таблицата „Външни услуги за изпълнението на проекта“ опишете: Каква дейност по проекта ще се осъществява чрез използването на всяка една външна услуга? Към коя от категориите дейности ИНИ/ от TRL 3 до TRL 5 / ЕР/ от TRL 6 до TRL 7 може да бъде съотнесена всяка външна услуга. Към какви резултати е насочена тази дейност?
Таблица „Външни услуги за изпълнението на проекта“.
Вид (наименование на услугата):
Възлагане на научно изследване;
Каква дейност по проекта ще се осъществява чрез използването на  външната услуга?	
Към коя от категориите дейности ИНИ/ от TRL 3 до TRL 5 / ЕР/ от TRL 6 до TRL 7  може да бъде съотнесена  външната услуга?         
Към какви резултати е насочена тази дейност?	

* Това изискване ще е приложимо, само ако в проекта се предвижда използването на външни услуги.
** Добавят се още редове в зависимост от броя на предвидените услуги.
Командировки в чужбина. Има ли необходимост от командировки на  основния персонал на кандидата? Ако има такава необходимост, в таблицата „Командировки в чужбина“, моля обосновете я, с оглед необходимостта от изпълнение на дейностите по проекта.
Таблица „Командировки в чужбина“
Име на командирования  експерт от основния персонал	
Място и продължителност на командировката	
Необходимост от командировката	
Доколко командировката в чужбина е свързана с конкретна дейност по проекта
* Добавят се още редове в таблицата в зависимост броя на предвидените за командироване експерти от основния персонал. Следва да се имат предвид и допустимостта на разходите за командировки в чужбина, съгласно ПУСНИФ. 
В таблицата „Експерти от Екипа по проекта“ следва да посочите кратка професионална биография (CV) на всеки един от експертите, които ще участват в изпълнението на проекта като акцентирате върху релевантната експертиза и специфичната роля на всеки експерт за успешното изпълнение на проекта. Класифицирайте експертите в една от следните категории: хабилитирани/старши и нехабилитирани/младши изследователи, ръководен персонал (на проекта/екипа, на фазите), технически персонал. Моля, попълнете таблицата, следвайки указаното в нея. В таблицата се вписват само членовете на екипа на кандидата, и то от основния персонал, и задачите, фазите и дейностите, които ще изпълнява партньорът. (Тази информация ще Ви подпомогне при определянето на необходимия бюджет). Изложеното в тази точка важи  само за основния персонал !
 
Таблица „Експерти от Екипа по проекта“
Трите имена на експерта, година на раждане	

Длъжност по проекта. Категория длъжност (хабилитирани/старши и нехабилитирани/младши изследователи, ръководен персонал (на проекта/екипа на фазите/), технически персонал.         
Образование (посочва се вкл. средно в и различните степени на висшето образование), придобити научна степен и звание, допълнителна квалификация; Ниво на владеене на чужд език/езици, съгласно Обща европейска езикова рамка	
Публикации в научни списания. Доклади от конференции. Награди за научни постижения и други подобни.	

Професионален опит (посочва се месторабота, заемана длъжност, период на заемане на длъжността, основни функции на заеманата длъжност)	

По коя задача, фаза, дейност ще работи експерта. Каква точно дейност е планирано да извършва?	

Релевантната експертиза и специфичната роля на експерта  за съответната фаза, задача, дейност.	

*Добавят се още редове в таблицата в зависимост от броя на експертите от основния персонал.
Опишете в таблицата „Разпределение на човекодните на  експертите по проекта“ човекодните, които всеки член от екипа по проекта (без спомагателния персонал) планирате да изпълни. Разпределете дните по категории за ИНИ/от TRL 3 до TRL 5 и ЕР/ от TRL 6 до TRL 7. Информацията в таблицата следва да съответства на перо „Разходи за персонал“ от бюджета на партньора - Приложение 3.
  
Таблица  „Разпределение на човекодните на експертите от екипа по проекта“
Име на експерта
Длъжност по проекта
Човекодни ИНИ/ от TRL 3 до TRL 5
Човекодни ЕР/ от TRL 6 до TRL 7 	
Общ брой човекодни	
* Добавят се още редове в таблицата в зависимост от броя на експертите от основния персонал.
 
В таблицата „Инструменти и оборудване за изпълнение на проекта“  посочете необходимото оборудване за изпълнението на дейностите по проекта, посочете наличното оборудване от партньора за изпълнение на дейностите по проекта и предвиденото  за закупуване  за изпълнение дейностите по проекта.
 
Таблица „Инструменти и оборудване за изпълнение на проекта“ 
Наименование на инструментите/оборудването, технически и функционални характеристики
За коя фаза, задача, дейност ще се използва оборудването	

Конкретизирайте каква точно дейност ще се извършва с оборудването	

Брой месеци в ИНИ/ от TRL 3 до TRL 5 за използване на оборудването         
Брой месеци в ЕР/ от TRL 6 до TRL 7  за използване на оборудването	

Оборудването е налично или е предвидено за закупуване изпълнението на дейностите по проекта
* Добавят се още редове в таблицата в зависимост от необходимото оборудване.	

В таблицата „Необходими материали/консумативи за изпълнението на проекта“ посочете необходимите материали/консумативи за изпълнение на дейностите по проекта.
 
Таблица „Необходими материали/консумативи за изпълнението на проекта“
Наименование на материала/консуматива	

За изпълнението на коя фаза/задача/дейност ще се използва съответния материал/консуматив 	
Конкретизирайте за каква точно дейност и как ще се използва съответния материал/консуматив 	
Мярка (кг., м., л. група и други)	

Количество за ИНИ/ от TRL 3 до TRL 5 /Количество за ЕР/ от TRL 6 до TRL 7
* Добавят се още редове в зависимост от необходимите материали/консумативи.
 
Обосновете необходимостта от използване на външни услуги за изпълнение на дейностите по проекта. Външни услуги за изпълнение на проекта могат да бъдат възлагане на научни изследвания. В таблицата „Външни услуги за изпълнението на проекта“ опишете: Каква дейност по проекта ще се осъществява, чрез използването на всяка една външна услуга? Към коя от категориите дейности ИНИ/ЕР може да бъде съотнесена всяка външна услуга. Към какви резултати е насочена тази дейност?
 
Таблицата „Външни услуги за изпълнението на проекта“.    
Вид (наименование на услугата)
Възлагане на научно изследване;
Каква дейност по проекта ще се осъществява, чрез използването на  външната услуга?	
Към коя от категориите дейности ИНИ/ от TRL 3 до TRL 5 / ЕР/ от TRL 6 до TRL 7 може да бъде съотнесена  външната услуга?	
Към какви резултати е насочена тази дейност?	

* Това изискване ще е приложимо, само ако в проекта се предвижда използването на външни услуги.
** Добавят се още редове в зависимост от броя на предвидените услуги.
 
Командировки в чужбина.
Има ли необходимост от командировки на  основния персонал на партньора. Ако има такава необходимост, в таблицата „Командировки в чужбина“,  моля обосновете я, с оглед необходимостта от изпълнение на дейностите по проекта.
 
Таблица „Командировки в чужбина“ 
Име на командирования  експерт от основния персонал. 	
Място и продължителност на командировката	
Необходимост от командировката
Доколко командировката в чужбина е свързана с конкретна дейност по проекта	
* Добавят се още редове в таблицата в зависимост броя на предвидените за командироване експерти от основния персонал. Следва да се имат предвид и допустимостта на разходите за командировки в чужбина, съгласно ПУСНИФ. 
 
7. Изпълнение на проекта (до 5 страници)
 
Опишете всички фази (Ф1,Ф2,...Фn) от проекта на отделен Формуляр (№1), като Фаза 1 винаги се нарича “Управление на проекта”, броя на фазите и тяхното наименование определяте Вие, в зависимост от общата логика на проекта.
Всяка фаза се състои от съвкупност от Задачи (Зад.1, Зад.2,.... ,Зад.m), броя на които определяте Вие. 
Когато един проект включва различни задачи, всяка задача трябва да бъде квалифицирана, като попадаща в категориите индустриални научни изследвания/от TRL 3 до TRL 5 и експериментално развитие/от TRL 6 до TRL 7.
Една задача може да се състои от еднакъв по характер дейности (само изследване или само развитие).
За реализацията на така формулираните задачи планирате изпълнението на определени Дейности (Д1, Д 2,..., Дk) 
Пример за означение на Фазите, Задачите, Дейностите:
 
Фаза
Задача
Дейност
Описание
Фаза 1
Задача 1
Дейност 1
Дейност 2
Задача 2
Дейност 1
Дейност 2
Дейност 3
Фаза 2
Означение на Фазите, Задачите, Дейностите:
Фаза
Задача
Дейност
Описание
 
 
 
Формуляр 1 към Приложение 2
 
Описание на Фазите на проекта 
(преди да планирате фазите, задачите, дейностите, необходими за реализацията на проекта, запознайте се с реда и условията за провеждане на мониторинг)
 
 
Фаза номер: 
Фn17
Начало:
Месец № 18
Номер на партньора19
1
2
3
4
5
Човекодни:20
Цели
Описание на задачите във фаза №   (Фn) 
n - номериране на фазите
m  - номериране на задачите
k - номериране на дейностите
Опишете техническия подход (дейностите, които ще бъдат извършени, методите и похватите, които ще бъдат използвани, машините и оборудването, които ще се използват).
 
(Фn.Зад.m. Д.k )21
   кой ги реализира, местата, където ще бъдат реализирани, сътрудници, партньори и т.н 
Резултати: тук описвате очакваните резултати от реализацията на дадена Фазата за даден етап).
Всеки формулиран резултат получава номер, например: Резултатът от Фаза 1 (Ф1) за първи етап се означава Ф1Р1.
Резултати, индикатори и очаквани стойности  (за целите на мониторинга е необходимо да предвидите какви резултати очаквате за всяка фаза и за всеки етап).         
17  Фаза «Управление на  проекта» винаги носи № 1.
18 Тук посочвате месеца на началото на фазата спрямо датата на влизане в сила на договора.
19 Броят на колоните зависи от броя на партньорите.
20 Тук попълвате броя на човеко-месеците с които участва всеки от партньорите в реализацията на проекта (допуска се стойността на човекомесеците  да не е цяло число).
21 Означете, според дадения по горе във формуляра пример.
 
Таблица 1 към Приложение 2
Списък на Фазите на проекта
 
Фаза 
№22
Наименование на фазата на проекта	
Отговорен партньор№23
Човеко дни24
Начало (месец)25
Край (месец)26 
Управление на проекта
Координатор
ОБЩО
Съгласно договора за финансиране на проекта, който ще бъде сключен с ИАНМСП в случай, че проектът бъде класиран, Координаторът е отговорен за изпълнението на целия проект, а също така и за изпълнението на всички фази. Смисълът от въвеждането на отговорен партньор за дадена фаза, се налага от процеса на контрол и мониторинг  - необходимо е да има възможност за оценка на системата за вътрешно управление на проекта, която Координаторът е въвел. Става дума за съвместни проекти, включващи като участници повече от един партньор. Ако съществува обособен проблем, който един от партньорите има експертиза да реши и това му е възложено от координатора срещу съответния бюджет, то отговорен за изпълнението е този партньор. Той е отговорен пред координатора. 
 
 
Пример:
22. Фаза: Ф1 - Фn.23. Номер на партньора отговорен за извършване на задачите в съответната Фаза на проекта.24. Общия брой човекодни предвидени за всяка фаза.25. Тук се отбелязва номера на месеца, в който започва изпълнението на Фазата, спрямо месеца на влизане в сила на договора.
26. Тук се отбелязва месеца, в който ще завърши изпълнението Фазата, спрямо месеца на влизане в сила на договора. 
 
Таблица 2 към Приложение 2
 
Таблица на планираните човекодни за всяка отделна фаза и за всеки партньор. 
Фаза                          Партньор                          
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Общо
Ф1 Управление на проекта
Общо
Пример
Партньор                     Фаза
1
2
3
Общо
Ф1 Управление на проекта
35
25
15
75
Ф2
125
100
55
280
Ф3
25
35
15
75
Ф4
10
10
15
35
Ф5
10
10
10
30
Общо
205
180
110
495
Списък на резултатите за етап.
Всеки проект, съгласно Правилата за управление на средствата на Националния иновационен фонд (ПУСНИФ), се състои от етапи. Продължителността на научноизследователски развойни проекти е до 18 месеца. Всеки бенефициер сам определя продължителността на етапите, като максималната продължителност на един етап не може да надхвърля една година от датата на влизане в сила на договора..
За нуждите на мониторинга ще е необходимо да формулирате тези резултати, като посочите измерими индикатори, които да могат да бъдат установени.
 
Всичко това обобщете в следната форма:
 
Таблица 3 към Приложение 2
 
Резултати за мониторинг на етап №29    
месеца след началото на проекта
Ф127
 
Ф1Р1
индикатори
индикатори
индикатори
индикатори
индикатори
индикатори
индикатори
 27 Броят на колоните зависи от броя на Фазите, които ще се отчетат на дадения етап.
 28 Номерът на Фазата зависи от времевия график за изпълнение на отделните фази.
 29 Броят на заседанията за мониторинг зависи от продължителността на реализация на проекта
Примерна времева диаграма за отчитането на резултатите по етапи.
Фаза 1     
                      
  
Фаза 2
Фаза 4
  
  
Фаза 3
Фаза 5
  
  
Ф1 Ф2
Р1 Р1
Ф1 Ф2 Ф3
Р2 Р2 Р1
Ф1Р3 Ф4Р1 Ф5Р1
Списък на резултатите по етапи за отчитане на проекта  
 
Резултатите могат да бъдат от следния тип: 
 
Доклади (Д), Прототипи (П), Демонстрация (Де), Брошура (Б)
 
Таблица 4 към Приложение 2
 
Етап №	
Резултат
Отговорен партньор
Тип
Срок  (месец)
Окончателен доклад	
Д
Пример:
Етап №	
Резултат
Отговорен партньор
Тип
Срок  (месец)
Етап 1	
Ф1Р1
Координатор
Д
8
Етап 2	
Ф1Р2
Ф2Р1
Ф3Р1
Координатор
Партньор 1
Партньор2
Д
Де
Де
6
Етап 3         
Ф1Р3
Ф2Р2
Ф3Р2
Координатор
Партньор 1
Партньор2
Д
Д
Д
4
Окончателен доклад	
Координатор
Д
Таблица 5 към Приложение 2
 
Времеви график за изпълнение на дейностите, Задачите, Фазите.
30
31
бр. човеко дни
Изпълнител
 (№ на патньора)
Фаза
Задача
Дейност32
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Общо
30 В колони Фаза, Задача, Дейност се нанасят означенията възприети във Формуляр 1, Приложение 2.
31 Първа проектна година от изпълнението на проекта (следва да се различава от календарната година, т.е. ако проектът стартира декември, това ще е  първи  месец от проектната година)
32 Дейностите, които описвате могат да бъдат само от тип изследване или само от тип развитие.
 
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се автоматично при подписване)
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