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 Стр  от 
Приложение № 2
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“
Моля, да представите проекта в съответствие с примерната форма по-долу. Проектът трябва да е с препоръчителен  обем между  и 20 и 30 страници. Подробни указания са дадени за всеки раздел. Дадени са и указания на кои аспекти да обърнете внимание.
Естествено, не трябва да посочвате аспекти, които са неприложими към Вашия проект. 
Разработвайте своя проект, като се запознаете с Правилата за управление на средствата на Националния иновационен фонд /ПУСНИФ/ и Правилника за оценка  на проектни предложения    по схема „Подпомагане  на научноизследователската развойна дейност  на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания“ /Правилника за оценка/.
1. Наименование на проекта:
Наименованието трябва да е кратко и ясно (да съответства на това, посочено в заявлението).	
2. Резюме на ръководителя на проекта (до ½ страница !).
Направете общо описание на контекста, в който ще бъде реализиран този проект. Тук следва да представите следното:
В най-общ смисъл: Кратко представяне на участниците в проекта. Определяне на желаната промяна, явяваща се основа при изработката на  заданието на проекта; Доколко целта на проекта отговаря на общата политика за развитие на предприятието; Сравняване на технологичното развитие на вашето предложение с технологиите в национален и международен аспект; Съществуващи пазарни алтернативи или подобни  процеси на развитие; Описание и представяне на налична информация (литература, патенти, др.); Представяне на технико- икономическото проучване, ако такова е предшествало проекта. Какво би било равнището на планирана дейност без и с помощ; Какъв е процента на риск, свързан с изследователския проект?
Увод
Описание на задачата и целите на проекта
Подход
3. Данни за кандидата/координатора: (до 1 страница)
3.1. Основни данни
Пълно наименование на кандидата съгласно съдебното решение или регистрацията в търговския регистър към Агенцията по вписванията/ друг публичен регистър на държава членка.
Правен статут 
Дата на регистрация
Интернет страница
Предмет на дейност (Под предмет на дейност на предприятието следва да се разбира основния предмет на дейност на кандидата). 
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 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.	

*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.
** Ако в таблицата „Разпределение на човекодните на  експертите от екипа по проекта“  фигурира експерт, който не е включен в таблицата „Експерти от Екипа по проекта“ , последния не се счита за заявен за част от екипа по проекта.
*** Ако има разминаване между броя и разпределението на човекодните в  посочени в таблицата „Разпределение на човекодните на  експертите от екипа по проекта“  и в перо  „Разходи за персонал“ от бюджета на кандидата  в Приложение 3, за заявени човекодни се считат вписаните в Приложение 3.
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.
**  Ако в таблицата „Инструменти и оборудване за изпълнение на проекта“ е включено оборудване (инструменти), което не е включено в  перо „Разходи за инструменти и оборудване“ в бюджета на кандидата  - Приложение 3, то разходът за него е недопустим разход за съфинансиране по проекта. Ако в  перо „Разходи за инструменти и оборудване“ в бюджета на кандидата  - Приложение 3 е включено оборудване (инструменти), което не е включено таблицата,  то разходът за него е недопустим разход за съфинансиране по проекта и вписаното в Приложение 3, не подлежи на оценка за разполагаемост на необходимото/подходящото оборудване.
*** При несъотвествие в броя на месеците за използване на конкретно оборудване, вписани в таблицата и броя на месеците, вписани за същото оборудване в  перо „Разходи за инструменти и оборудване“ в бюджета на кандидата  - Приложение 3, за заявени за ползване месеци се считат посочените месеци в Приложение 3.
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.
 **Ако в таблицата „Необходими материали/консумативи за изпълнението на проекта“ е включен материал/консуматив, който не е включен в перо „Разходи за материали и консумативи“ в бюджета на кандидата  - Приложение 3, то разходът за него е недопустим разход за съфинансиране по проекта. Ако в  перо „Разходи за материали и консумативи“ в бюджета на кандидата  - Приложение 3 е включен материал/консуматив, който не е включен в таблицата „Необходими материали/консумативи за изпълнението на проекта“, то разходът за него е недопустим разход за съфинансиране по проекта. 
***При несъответствие в мярката и/или количеството  на конкретен материал материал/консуматив, вписан в таблицата „Необходими материали/консумативи за изпълнението на проекта“, и  вписаното за  същия материал/консуматив в перо „Разходи за материали и консумативи“ в бюджета на кандидата  - Приложение 3, за заявена мярка/количество се счита посоченото в Приложение 3.
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.
*** Ако в таблицата „Външни услуги за изпълнението на проекта“ е включена услуга, която не е включена в перо „Разходи за външни услуги“ в бюджета на кандидата  - Приложение 3, то разходът за нея е недопустим разход за съфинансиране по проекта. Ако в  перо „Разходи за външни услуги“ в бюджета на кандидата  - Приложение 3 е включена услуга, която не е включена в таблицата „Външни услуги за изпълнението на проекта“, то разходът за нея е недопустим разход за съфинансиране по проекта. 
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. 
**Командировките в чужбина ще се считат за допустим разход, ако са включени в перо „Разходи за командировки в чужбина“ в бюджета на кандидата в Приложение 3. Ако в перо „Разходи за командировки в чужбина“ в бюджета на кандидата в Приложение 3 са включени командировки, които не са включени в таблицата, последните ще са недопустим разход.
* 4. Партньори (по 1 страница за всеки един партньор)
4.1. Основни данни
Пълно наименование на партньора съгласно съдебното решение или регистрацията в търговския регистър към Агенцията по вписванията         
Правен статут 	
Дата на регистрация	
Интернет страница	
Предмет на дейност (Под предмет на дейност на предприятието следва да се разбира основния предмет на дейност на кандидата)
4.2. Специфични данни
Посочете накратко и обосновете ролята на всяка една от организациите участници в проекта поотделно и да подчертаете наличието на капацитет в екипа като цяло за постигане целите на проекта в указания срок. 
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.
** 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 партньора 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 партньора  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 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.
** Ако в таблицата „Разпределение на човекодните на  експертите от екипа по проекта“  фигурира експерт, който не е включен в таблицата „Експерти от Екипа по проекта“ , последния не се счита за заявен за част от екипа по проекта.
*** Ако има разминаване между броя и разпределението на човекодните в  посочени в таблицата „Разпределение на човекодните на  експертите от екипа по проекта“  и в перо  „Разходи за персонал“ от бюджета на партньора  в Приложение 3 , за заявени човекодни се считат вписаните в Приложение 3.
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.
** Ако в таблицата „Инструменти и оборудване за изпълнение на проекта“ е включено оборудване (инструменти), което не е включено в  перо „Разходи за инструменти и оборудване“ в бюджета на партньора  - Приложение 3, то разходът за него е недопустим разход за съфинансиране по проекта. Ако в  перо „Разходи за инструменти и оборудване“ в бюджета на партньора  - Приложение 3 е включено оборудване (инструменти), което не е включено таблицата,  то разходът за него е недопустим разход за съфинансиране по проекта и вписаното в Приложение 3 не подлежи на оценка за разполагаемост на необходимото/подходящото оборудване .
*** При несъотвествие в броя на месеците за използване на конкретно оборудване, вписани в таблицата и броя на месеците, вписани за същото оборудване в  перо „Разходи за инструменти и оборудване“ в бюджета на партньора  - Приложение 3, за заявени за ползване месеци се считат посочените месеци в Приложение 3.
 
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.
 ** Ако в таблицата „Необходими материали/консумативи за изпълнението на проекта“ е включен материал/консуматив, който не е включен в перо „Разходи за материали и консумативи“ в бюджета на партньора  - Приложение 3, то разходът за него е недопустим разход за съфинансиране по проекта. Ако в  перо „Разходи за материали и консумативи“ в бюджета на партньора   - Приложение 3 е включен материал/консуматив, който не е включен в таблицата „Необходими материали/консумативи за изпълнението на проекта“, то разходът за него е недопустим разход за съфинансиране по проекта. 
*** При несъответствие в мярката и/или количеството  на конкретен материал материал/консуматив, вписан в таблицата „Необходими материали/консумативи за изпълнението на проекта“, и  вписаното за  същия материал/консуматив в перо „Разходи за материали и консумативи“ в бюджета на кандидата  - Приложение 3, за заявена мярка/количество се счита посоченото в Приложение 3.
 
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?
 
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.
*** Ако в таблицата „Външни услуги за изпълнението на проекта“ е включена услуга, която не е включена в  перо „Разходи за външни услуги“ в бюджета на партньора  - Приложение 3, то разходът за нея е недопустим разход за съфинансиране по проекта. Ако в  перо „Разходи за външни услуги“ в бюджета на партньора  - Приложение 3 е включена услуга, която не е включена в таблицата „Външни услуги за изпълнението на проекта“, то разходът за нея е недопустим разход за съфинансиране по проекта. 
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. 
** Командировките в чужбина ще се считат за допустим разход, ако са включени в перо „Разходи за командировки в чужбина“ в бюджета на партньора в Приложение 3. Ако в перо „Разходи за командировки в чужбина“ в бюджета на партньора в Приложение 3 са включени командировки, които не са включени в таблицата, последните ще са недопустим разход.
 
5. Допустимост на проектната идея 
 
 Определяне на тематичната област. (първа) 
Определяне на тематичната област. (втора) 
Проектът попада ли в допустимата/допустимите област/области за финансиране по конкурсните сесии? Според Вас в коя допустима тематична област попада проектът?
 *Описанието на това какво се включва във всяка конкретна тематична област и съответното приоритетно направление е дадено в  таблица  6. Мотивирайте се защо смятате, че проектът (проектните дейности и предвидените резултати)  попада в  допустима област за финансиране.   
До какво технологично ниво на готовност предвиждате да достигне разработвания с проекта нов (значително усъвършенстван) продукт/ технология/услуга? Защо считате, че резултатите от проекта няма да доведат до готов пазарен продукт? Моля, посочете какви дейности са необходими за извършване преди продукта/технологията/услугата да бъде пуснат/а на пазара.
6. Иновативност  на проекта.
За да може да бъде оценен Вашия проект, представете следните аспекти на проекта, като дадете отговор на въпросите от Методиката за оценка:
 
6.1. Релевантност на поставения проблем и иновативност на предложеното решение.
Описание на проблемите. Посочете ясно на кои въпроси искате да отговорите. Посочете какво научно и/или техническо знание трябва да се придобие. Опишете и дефинирайте конкретно, ясно и точно целите на проекта.  Формулирайте целите на проекта с оглед очакваните резултати. Обосновете избора на индикатори за  резултатите от проекта и ясно  посочете и обосновете връзката между индикаторите за резултатите от проекта и постигането на целите на проекта. 
Покажете до какво ново и значимо научно или технологично постижение (включително такова, водещо до придобиване на полезен модел/патент) ще доведе, реализацията на проекта. Съществуват ли други (включително аналогични) решения на проблема, които се предлагат за решаване с  проекта? В какво се изразява/състои новостта на резултата, към който е насочен проектът? Резултатите от проекта могат ли да бъдат основа за широк кръг приложения? Резултатите от проекта могат ли да бъдат потенциална основа/база за приложение в други сфери, извън сферата на прякото приложение на резултатите на  проекта?    
Ясно обосновете степента на новост на разработвания/разработваната с проекта продукт/технология/услуга (на световно ниво, на национално ниво, новост единствено за предприятието участващо в проекта). Разработваният/разработваната с проекта продукт/технология/услуга може да намери пазарна реализация или ще се  използва вътрешно от предприятието(а), участващо(и) в проекта. Предприятието(а), участващо(и) (в това число и предприятие-партньор по изпълнението на проекта) в проекта използва ли идентичен/аналогичен/сходен продукт/услуга/технология в сравнение с този/тази/,  който/която/  ще се разработват с проекта. Ако е отговорът е „да“, каква е разликата с продукта/технологията/услугата, предмет на настоящата разработка?
Посочете доколко и как, резултатът от реализацията на проекта ще допринесе до допълнителни ползи за обществото - принос за опазване на околната среда (икономия на енергия и невъзобновими ресурси, повишаване ефективността при оползотворяването на отпадъци и намаляване на вредни емисии и т.н.), повишаване на безопасността на работната среда и качеството на работните места, безопасността на труда и повишаване на здравното състояние на населението.
Обяснете дали новата разработка води до промяна на  съществуващата технология на производство,  до повишаване качеството на продукцията, която ще се произвежда в резултат на проекта, до намаляване на цената на производството, намаляване ресурсите  - материали, енергия и др. в резултат от изпълнението на проекта.
 
6.2. Ефикасност на подхода 
Докажете адекватност на предлаганата методология (доколко избраната методология съответства на целите на проекта), за да може да се оцени, колко добре са структурирани, описани  и обосновани избраните  методи . Как методите ще спомогнат изпълнението на проектните дейности и постигане на заложените цели и резултати?
Представете информация, с която да покажете, че добре познавате възможните научни и техническите рискове, които могат да повлияят на реализацията на проекта и поемате при реализирането на проекта. Опишете рисковете . Предвиждате ли превантивни и корективни мерки за идентифициране, управление и преодоляване на рисковете и в какво се изразяват тези мерки?
Опишете ясно, стегнато и последователно всички дейности, необходими за реализацията на проекта. Структурирайте ги в ясен план, който да покрива всички необходими дейности, за да може да бъде оценена неговата реалистичност.         
Попълва се ако кандидатът има партньор. Опишете и обосновете за координатора необходимостта  от съвместната дейност за  изпълнение  на дейностите по проекта. С какво се допълват партньорите по проекта?. Как и с какво резултатите по проекта създават  основа за бъдещи сътрудничества между предприятия или между предприятия и организации за научни изследвания и разпространение на знания?	
6.3. Икономическа перспективност 
Формулирайте стратегическите планове на предприятието(а), участващо(и) в проекта. Стратегическите планове на предприятието(а), участващо(и) в проекта, могат да бъдат представени и в отделен документ  - незадължително приложение. Този документ може да бъде издаден от управителните органи/общото събрание на съдружниците/акционерите на предприятието. Ако има предприятие-партньор по проекта, информация се предоставя и за него. Докажете до колко проектът, с който кандидатствате, съответства на стратегическите планове за развитие на предприятието(а), участващо(и) в проекта и доколко проектът е част от планираните действия за изпълнение на стратегията. 
Посочете дали разработваният продукт/технология/услуга ще има съществено ценово и качествено предимство пред конкурентните продукти/технологии/услуги в национален или международен аспект? Ако отговорът е „Да“ в какво по-конкретно се изразява предимството.	
Дайте информация за конкуренцията на пазара, към който е насочен разработвания продукт/технология/услуга. Съществуват ли правни и административни, и икономически бариери за навлизане на съответния пазар? *Правни и административни са бариерите, свързани с наличието на законови, подзаконови актове, административни разпореждания, указания, заповеди и т.н., които в някаква степен ограничават достъпа до пазара на потенциални конкуренти  или тяхното бъдеще поведение. Под правни и административни  бариери се разбират  лицензионен или регистрационен режим или друг тип регулация или изискване за сертифициране и технически стандарти и т.н.- изброените примери не са изчерпателни. Под икономически бариери се разбират структурни или стратегически препятствия за навлизане на пазара. Структурните са резултат от обективни фактори - например първоначални капиталови разходи, транспортни разходи. Стратегически са препятствията, които могат да възникнат в резултат от поведението на конкурентите. Каква е структурата на пазара (включително структура верига/мрежа и характера на пазара, силно конкурентен, олигополна или монополна), към който е насочен разработвания продукт/технология/услуга? Опишете пазара, към който е насочен проекта (вкл. възможни производни резултати). Посочете не само отрасъл/и, но и географския обхват на пазара (национален, регионален, ЕС,  отделни страни или световен). 
Посочете потенциалните клиенти в т.ч. крайни потребители, клиенти, организации и клиенти - търговски посредници.  Можете да представите, като незадължително приложение към конкурсната документация документ за инвеститорски интерес и предварителен ангажимент за последващо внедряване на иновацията/резултата от иновацията в серийно производство/потребление. В този документ следва да е обосновано, защо е проявен интерес към резултатите от проекта, какви са предимствата и какви ще са ползите за проявилия интерес да ползва резултатите от проекта? 	
Представете Вашите виждания относно времевия хоризонт и ресурсите(изискуеми инвестиции, вкл. всички други очаквани разходи по пускането на продукта/технологията/услугата на пазара), необходими за комерсиализация на резултатите от проекта. Кога (брой години след началото на проекта) очаквате окончателните резултати от проекта да бъдат въведени на пазара? Какви действия следва да бъдат предприети след реализацията на проекта, за достигане на продукта от проекта до пазара?
Покажете как реализацията на проекта ще повлияе върху ефективността на предприятието. Ще се увеличат ли приходите от продажби и нетната печалба за предприятието, спрямо регистрираните към момента? Какви са прогнозите (очакванията за обороти в средносрочен и дългосрочен план)? Дайте Вашата оценка относно ефективността на проекта - възвращаемост на  направени разходи по проекта. Посочете очакваните приходи. Сроковете на пълна възвръщаемост. Акцентирайте и на себестойност-цена. 
Обяснете как с реализацията на този проект ще се повиши знанието и квалификацията на персонала на предприятието.  	
 
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 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: 
Фn1
Начало:	
Месец № 2
Номер на партньора:3
1
2
3
4
5
Човекодни: 4
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 ) Означете, според дадения по горе във формуляра пример.  
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).
1. Фаза «Управление на проекта» винаги носи № 1.
2.Тук посочвате месеца на началото на фазата спрямо датата на влизане в сила на договора.
3.Броят на колоните зависи от броя на партньорите.
4.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).
5.Означете, според дадения по горе във формуляра пример.
Таблица 1 Приложение 2
 
Списък на Фазите на проекта
 
Фаза 
№6
Наименование на фазата на проекта	
Отговорен партньор№7
Човеко дни8
Начало (месец)9
Край (месец)10 
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. 
 
 6.Фаза: Ф1  - Фn.
 7.Номер на партньора отговорен за извършване на задачите в съответната Фаза на проекта.
 8.Общия брой човекодни предвидени за всяка фаза.
 9.Тук се отбелязва номера на месеца, в който започва изпълнението на Фазата, спрямо месеца на  влизане в сила  на договора.
10.Тук се отбелязва месеца, в който ще завърши изпълнението Фазата, спрямо месеца на влизане в сила  на договора.
Таблица 2 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 Приложение 2
 
Резултати за мониторинг на етап №13    
месеца след началото на проекта
Ф111
 
Ф1Р1
индикатори
индикатори
индикатори
индикатори
индикатори
индикатори
индикатори
11. Броят на колоните зависи от броя на Фазите, които ще се отчетат на дадения етап.  12.Номерът на Фазата зависи от времевия график за изпълнение на отделните фази.  13.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 Приложение 2
 
Етап №	
Резултат
Отговорен партньор
Тип
Срок  (месец)
Етап 1	
Етап 2	
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
*ВАЖНО !!! за Таблица 4
В колоната за срок  (месец) на етапа се вписва продължителността на етапа. Срокът се брои в месеци. Срокът за всеки следващ  се брои от деня следващ изтичането на предходния етап. Тъй като  срокът се брои по месеци,  той изтича в съответното число на последния месец; ако този месец няма съответно число, срокът изтича в последния му ден. Когато последният ден от срока е неприсъствен, срокът свършва в първия следващ присъствен ден. За начало на първи етап се счита датата на влизане в сила на договора. Планираната продължителност на етапа следва да съответства на тази планирана в Приложение 3  - бюджет на проекта и договора за финансиране.
Срокът за окончателния доклад е един месец след приключването на последния етап.
   
Времеви график за изпълнение на дейностите, задачите, фазите
Таблица 5 Приложение 2 
14
15
бр. човеко дни
Изпълнител
 (№ на патньора)
Фаза
Задача
Дейност16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Общо
14 В колони Фаза, Задача, Дейност се нанасят означенията възприети във Формуляр 1, Приложение 2.
15 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)
16 Дейностите, които описвате могат да бъдат само от тип изследване или само от тип развитие.
 
ПРИМЕР: 
14
15
бр. човеко дни
Изпълни
тел
 (№ на патньора)
Фаза
Задача
Дейност16
1
х
х		
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
1
х
х
х
х
х
х
х
х
х
1
х
х
х
Общо
Таблица 6 Приложение 2 
1.Тематична област „Информатика и информационни и комуникационни технологии“	
Приоритетни направления:
1.1	Производства, включително Fabless, особено на създадени в България продукти, устройства и системи (актуализирана, 18.12.2018 г.);	
1.2	ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка с другите три тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри, теле-медицина и теле-грижа и „имбедид” софтуер  (актуализирана, 18.12.2018 г.); 
1.3	3D дигитализация, визуализация и прототипиране; 	
1.4	Big Data, Grid and Cloud Technologies; 	
1.5	Безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;	
1.6	Езикови технологии;	
1.7	Уеб, хибридни и "native" приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;	
1.8	Използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани услуги и системи	
2. Тематична област „Мехатроника и чисти технологии“	
Приоритетни направления:	
2.1	Производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;
2.2	Машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху транспорта и енергетиката	
2.3	Инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи	
2.4	Системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в производството	
2.5	Роботизирани системи и автоматизация на процеси, в т. ч. вграждане на ВЕИ, 3-D моделиране, системи за инструментална екипировка (актуализирана, 18.12.2018 г.)	
2.6	Създаване на съвременни информационни комплекси за автономни енергийни системи	
2.7	Синя икономика  - технологии за развитие (актуализирана, 18.12.2018 г.)	
2.8	 Проектиране и производство на високо-технологични продукти и/или участие в над-национална производствена верига, вкл. в аеро-космическата индустрия
2.9	Биомехатроника	
2.10	Интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“  - „интелигентни градове“	
2.11	Чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия, електрически превозни средства и еко-мобилност, водород-базирани модели и технологии, безотпадни технологии, технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства	
3.Тематична област „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“	
Приоритетни направления:	
3.1	Методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти)	
3.2	Производство на специализирани храни и напитки (бебешки и детски, „космически“ храни)	
3.3	Производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига	
3.4	Персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства
3.5	Медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм)
3.6         Нано-технологии в услуга на медицината         
3.7	Биотехнологии с пряко приложение за здравословен начин на живот	
3.8         Приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси (актуализирана, 18.12.2018 г.)         
3.9	Производство на инсталации за добиване на екологично чиста електроенергия и промишлена вода	
3.10	Зелена/биобазирана икономика (според обхвата на дефиницията на „Иновации за устойчив растеж: Биоикономика за Европа”). Биобазирани продукти са „продукти, които са изцяло или частично, получени от материали от биологичен произход, с изключение на материали, вградени в геоложки формации и/или фосилизирани”	
4. Тематична област „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“.	
Приоритетни направления:
4.1         Културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистично занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио;         
4.2	Компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер
4.3	Алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен туризъм и спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм);	
4.4	Производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки за алтернативни и екстремни спортове, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания).	
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се автоматично при подписване)
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