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 Стр  от 
Приложение № 1
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“ /Правилника за оценка/
ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНА СЕСИЯ  ПО СХЕМА „ПОДПОМАГАНЕ  НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА  И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА И ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗПОСТРАНЕНИЯ НА ЗНАНИЯ“  ПО  НАЦИОНАЛНИЯ ИНОВАЦИОНЕН ФОНД
Заявлението и приложенията към Правилника за оценка се подават за кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ за научноизследователски и развоен проект  чрез  Националния иновационен фонд.
Заявлението се попълва и подписва от кандидатстващия (при проект с единствен участник) или от координатора (при съвместен проект), който има статут на кандидат в конкурсната сесия. 
А. Раздел 
Кратко описание на проекта/проектното предложение/:
*Продължителността от началната дата до датата за приключване на проекта трябва да е в /цял/ брой месеци и да е след датата на подаване на заявлението за участие
Обща продължителност на изпълнение на дейностите  проекта: 
*Продължителността на проекта и на етапите се посочва в месеци. 
Продължителност/срок за изпълнение/ на етапите, която да отговаря на общата продължителност на проекта:
* Минималната продължителност на един етап е 3 месеца, а максималната не може да надхвърля 12 месеца. Продължителността на етапите в Заявлението следва да отговаря на продължителността на етапите, записани в Приложение 2 и Приложение 3.
Етап 1 - 
месеца
Етап 2 - 
месеца
Етап 3 - 
месеца
Етап 4 - 
месеца
Етап 5 - 
месеца
Етап 6 - 
месеца
Б. Участник/ участници:         Кандидат (при проект с единствен участник) /Координатор (при съвместни проекти)         
№
Наименование на партньора
Предприятие/ Организация за научни изследвания и разпространение на знания         
1
Местонахождение (местоизпълнение) на изпълнение на дейностите по проекта:
(посочва се държавата и населеното място)
* вписва се местоизпълнението  от страна на кандидата на изпълняваните от него проектни дейности съгласно описанието на задачите във  всяка фаза  в т.7 от Приложение 2 към Правилника за оценка.
* вписва се местоизпълнението от страна на партньора на изпълняваните от него проектни дейности съгласно описанието на задачите  във  всяка фаза  в т.7 от Приложение 2 към Правилника за оценка. 
* вписва се местоизпълнението от страна на партньора на изпълняваните от него проектни дейности съгласно описанието на задачите  във  всяка фаза  в т.7 от Приложение 2 към Правилника за оценка. 
В. Бюджет
Сумите трябва да отговарят на тези, посочени в Бюджета (Приложение 3) на проектното предложение.         
         
Стойност на безвъзмездна финансова помощ в лв. за всеки партньор по изпълнението на проекта:
Кандидат (координатор) : 
лв.
Партньор  
лв.
Партньор  
лв.
(посочва се наименованието на партньора): 
Г.  Данни за Кандидата/Координатора/
Регистрация по Закона за търговския регистър             
(трите имена по лична карта)
(попълва се ако адресът за коренспонденция в рамките на процедурата за кандидатстване/процедурата сключване на договора за финансиране при одобрение на проектното предложение е различен от посоченото по-горе седалище и адрес на управление) 
Вашето предприятие:      
Имате ли задължения, чийто срок на доброволно изпълнение е изтекъл?
Наложена ли е обезпечителна мярка за бъдещ или настоящ процес върху активи и финансови средства от имуществото ви, има ли започнато спрямо вас принудително производство по установения ред?  
Кандидатът/координаторът по проекта има  статут на:
на Европейската комисия.
Е.  Подпис
(трите имена по лична карта)
В качеството си на представител на кандидата/координатора по проекта декларирам, че всички необходими документи за участие в конкурсната сесия са приложени към заявлението и  че съм запознат и  че съм съгласен с Правилата за управление на средствата на Националния иновационен фонд  и Правилника за оценка. 
Представител на кандидата/координатора може да бъде лице, което отговаря на изискванията на т.2 от Раздел А от Правилника за оценка. При упълномощено лице се прилага пълномощно, съгласно изискуемата форма и съдържание !
 
(качеството в което се осъществява представителството)
*Към Заявлението се прилагат всички изискуеми документи, посочени в Правилника за оценка.           
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се автоматично при подписване)
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