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 Стр  от 
Приложение № 4
към Правилникa за оценка на проектни предложения по схема  „Подпомагане на научноизследователската и развойната дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания“ 
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО 
между:
за финансиране по схема  „Подпомагане  на научноизследователската и развойна дейност  на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания“ в рамките на  Националния иновационен фонд, 
наричан по-нататък КООРДИНАТОР
и
за финансиране по схема  „Подпомагане на научноизследователската и  развойна дейност  на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания“ в рамките на  Националния иновационен фонд, 
наричан по-нататък ПАРТНЬОР 
*когато партньорите са повече от един, те се наричат съответно ПАРТНЬОР 1, ПАРТНЬОР 2 и т.н, като същите обстоятелства следва да се впишат за всеки един от тях.
 
на основание чл. 5, ал. 2 от Правилата за управление на средствата по Националния иновационен фонд. 
 
се сключи настоящото споразумение за следното: 
І.  Предмет на  споразумението
 
Чл.1. (1) Страните се договориха да обединят своите усилия за осъществяването на съвместна дейност за изпълнение на научноизследователски развоен проект
 /наименованието на проекта/
(2) С това споразумение се регламентират условията и редът, при които КООРДИНАТОРЪТ и  ПАРТНЬОРЪТ/ИТЕ си разпределят отговорностите и задълженията при изпълнението на научноизследователски развоен проект по ал.1.
 
(3) Промени в споразумението, както и извършване на други позволени от закона дейности, следва да бъдат конкретизирани с подписване на допълнителни споразумения /анекси /, определящи конкретните ангажименти на всяка от страните. 
ІІ.  Вид на сътрудничеството
 Чл.2.         Сътрудничеството се осъществява като равноправно партньорство.
 
ІІІ.  Срок на сътрудничеството
 Чл.3. (1) Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и е със срок до приключването на научноизследователски развоен проект по чл.1, ал.1, което се установява с подписването на предавателно-приемателен протокол между Агенцията и координатора по проекта.
          
ІV.  Права и задължения на страните
Чл.4.         Всяка от страните участва в съвместната дейност по научноизследователски развоен проект по чл.1, ал.1 от това споразумение.
(2) Разпределението на разходите и безвъзмездната финансова помощ /БФП/ между участниците се извършва съгласно Бюджета зa научноизследователския и развоен проект  - Приложение № 3 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“.
(3) В случай на извършена служебна корекция на бюджета на проекта, страните преразпределят разходите и БФП по отделни етапи. 
(4) Правото на интелектуална собственост (ПИС) върху продуктите и резултатите, както и свързаните с тях права на достъп, получени при изпълнението на проекта и както върху всички други резултати от проекта, се разпределят между партньорите по начин, който отразява адекватно техните дейности по проекта, вноски и съответни интереси, а именно : 
(5)  При сътрудничество между  предприятие и една или повече организации за научни изследвания и разпространение на знания,  всяка от организациите за научни изследвания и разпространение на знания разполага с правото да публикува резултатите от собствените си научни изследвания.
(6) Всеки партньор (включително и координатора) се задължава да изпълнява възложените му проектни дейности, насочени към постигането на заложените резултати, съгласно ресурсите, екипа и срока, разписани в Приложение 2 и Приложение 3 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“. При наложена корекция в Приложение 2 и Приложение 3 при процедурата за кандидатстване, всеки партньор (включително координаторът) се задължава да изпълнява възложените му проектни  дейности, съгласно извършените промени.
(7) Всеки партньор (включително и координатора) се задължава при дадени препоръки от финансиращата институция на координатора за изпълнението на крайния резултат на етап, да извърши указаното в препоръките, касаещи изпълнението на възложените му като партньор (координатор) в Приложение 2 проектни дейности.
Чл.5. Страните приемат да разпределят отговорностите и задълженията по изпълнение на предмета на това споразумение.
 
(1) КООРДИНАТОРЪТ се задължава да извършва следните дейности в изпълнение на научноизследователски развоен проект по чл.1, ал.1 от това споразумение:
1.         координира изпълнението на проекта;
2.         обобщава техническата и финансовата част на отчета за всеки етап поотделно, както и за краен резултат;
3.         изготвя и представя писма, искания за изменение на договора, жалби и други, включително в случаите, когато се отнасят единствено за някои от партньора/ите;
4.         да препраща незабавно на партньора/ите постъпило искане за допълнителни документи или друга информация.;
5.         да обобщава и изпраща до Агенцията допълнителни документи, както и друга изискана информация, включително и изискуемите за партньора; 
6.         да представя копия от документи, получени от Агенцията, след извършен мониторинг;
7.         да превежда по сметката на партньора/ите одобрената БФП с финансовия анализ за съответния етап в рамките на 5 работни дни след постъпването й по сметката на координатора;
се задължава да извърши следните дейности в изпълнение на научноизследователски развоен проект по чл.1, ал.1 от това споразумение:
1. да изготвя своята техническа и финансова част на отчета за всеки изпълнен етап по отделно и да я представи на координатора в определените от него форма и срокове.
2. да изготвя изисканите допълнително отчетни форми и разходооправдателни документи в указания му срок и да ги представя на координатора за обобщаване; 
*Когато партньорът е повече от един задълженията на всеки партньор се изписват отделно, като т. 1 и т. 2 са задължителни за всеки партньор. В случай че е приложимо могат да бъдат добавени задължения на партньор 3 и т.н. 
(4) Партньорът/ите няма право да прехвърля правото си да получава БФП на друго лице.
 
(5) Ако при проверка за съответствие на крайния финансов резултат се установи, че средствата, които  координаторът  е следвало да преведе на партньора/рите по изпълнението на проекта, са одобрени изцяло или от части без основание, възстановяването им на ИАНМСП се дължи  от координатора.
 
(6) При прекратяване на договора, координаторът дължи връщане на пълния размер на получената помощ /целия размер на преведената безвъзмездна финансова помощ от ИАНМСП, включително и преведените от ИАНМСП суми, които е следвало да се преведат на партньора/рите за изпълнение на проектните дейности/.
 
(7) В случаите когато координаторът е превел дължимата сума на съответния партньор за изпълнението на проекта, съгласно финансовия анализ  за етап (изготвен при финансовия мониторинг на проекта от ИАНМСП) и впоследствие я възстанови изцяло или отчасти на Агенцията, поради прекратяване на договора или извършената проверка за съответствие на крайния финансов резултат, координаторът има право да търси изплатената част  обратно от партньора.
 
(8) Координаторът няма право да търси сумата от партньора, ако  прекратяването на договора или наложената корекция при проверката за съответствие на крайния финансов резултат се дължи на причина, за която координаторът  отговаря.
 Чл.6. КООРДИНАТОРЪТ се задължава в случай на извършена служебна корекция на бюджета на проекта и след извършено от страните преразпределение на разходите и БФП по отделните етапи да го представи на Финансиращата институция.
 
Чл.7. КООРДИНАТОРЪТ е длъжен да уведоми ПАРТНЬОРА/ИТЕ за служебно коригирания бюджет на проекта и заедно да извършат преразпределението на разходите и БФП по отделни етапи. 
 
Чл. 8.         В случай, че ПАРТНЬОРЪТ/ИТЕ не е съгласен със служебно коригирания бюджет на проекта,  той има право да прекрати това споразумение при условията на чл.11, ал.1 , т.2 от него. В тези случаи той не дължи неустойка за неизпълнение.
 
 V. Задължения за конфиденциалност
 
Чл.9.         (1) Всяка от страните по споразумението поема задължението да не разпространява данни и факти, отнасящи се до търговската дейност на другата страна и съставляващи търговска тайна, станали и известни при или по повод осъществяването на съвместната дейност.
 
(2) Посоченото по-горе задължение обхваща и получената във връзка със съвместната дейност информация, която представляващата страна изрично и в писмена форма е посочила и определила като конфиденциална.
VІ. Санкции и неустойки 
(2) Страните по това споразумение си запазват правото да търсят обезщетение  за причинени по-големи по размер вреди по общия ред, предвиден в действащото българско законодателство.
 
VІІ. Прекратяване на споразумението
 
Чл.11. (1) Настоящето споразумение се прекратява:
          1. По взаимно писмено съгласие на страните по него.
          2. С писмено предизвестие, отправено към другата страна. 
 
(2) Споразумението се счита за прекратено от датата на писменото съгласие по т.1, съответно от датата на предизвестието по т.2.
 
(3) Страните могат да прекратяват това споразумение до подписване на договор с Финансиращата институция за изпълнение на проекта.
  
VІІІ.  Общи разпоредби
 
Чл.12. Отношенията между страните се уреждат от разпоредбите на това споразумение, приложенията към него и от писмените споразумения /анекси/, съставени и подписани по установения със споразумението ред.
 
Чл.13. По отношение на всички неуредени въпроси се прилагат Закона за задълженията и договорите и цялото действащо българско законодателство.
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