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Схема: BG051PO001-3.1.09 

Договор: BG051PO001-3.1.09-0024 

Име на проект: "С лице към новите предизвикателства на времето: модерна система за кариерно развитие 

на преподавателския състав на Университета за национално и световно стопанство" 

Бенефициент: Университет за национално и световно стопанство 

 

Индивидуална учебна програма/план за представителите на целевата група
1
 

Име: „Разработване на предложения за научно-изследователски проекти” 

Ръководител на дейност проф. д.ик.н. Станка Тонкова 

1. Цели на учебната програма/план 

Целта на курса „Разработване на предложения за научно-изследователски проекти” е придобиването 

на знания и умения за подготовката на успешни предложения за научно –изследователски проекти. 

2. Теоретична подготовка 

2.1. Тема 1 „Въведение. Видове програми, предоставящи финансиране за научно-изследователски 

проекти. Новият програмен период /2014-2020/ във финансирането на научно-изследователските 

проекти.“  

Съдържание брой часове/занятия 1 час 

2.2. Тема 2 „Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Основни 

характеристики и форми на кандидатстване с проектни предложения. Избор на подходяща схема за 

финансиране и на подходяща покана за подаване на проектни предложения. Работни програми и 

референтни документи“  

Съдържание  брой часове/занятия 2 часа 

2.3. Тема 3 „Изграждане на мрежи от партньори за разработване на проектни предложения. 

Разработване на изследователския профил на Вашата организация, с цел намиране на партньори. 

Използване на предоставяните от Европейската комисия електронни услуги за търсене на партньори. 

Избор на допустими партньори. Официализиране на партньорските мрежи“. 

Съдържание  брой часове/занятия 2 часа 

2.4. Тема 4 „Разработване на проектно предложение. Отразяване на европейските/регионалните 

политики и стратегии в проектните предложения. Използване на инструментите за управление на 

проекти: работни пакети, Гантови таблици, индикатори за изпълнение. Качество и убедителност на 

проектното предложение“. 

Съдържание  брой часове/занятия 3 часа 
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2.5. Тема 5 „Разработване на бюджета на проектното предложение в съответствие с финансовите 

правила на конкретната програма/схема. Допустими и недопустими разходи. Реалистичност и 

убедителност на бюджета“.  

Съдържание  брой часове/занятия 2 часа 

2.6. Тема 6 „Критерии и процедури за оценка на проектни предложения“ 

Съдържание  брой часове/занятия 1 час 

2.7. Тема 7 „Успешно управление и отчитане на научно-изследователски проекти. Практическо 

изпълнение на проектните дейности. Приносът на партньорите за изпълнение на проекта. Видове 

отчетни доклади и тяхната подготовка“  

Съдържание  брой часове/занятия 3 часа 

2.8. Тема 8 Проектът на новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 

Съдържание  брой часове/занятия 1 час 

 

3. Практическа подготовка/изследвания 

3.1. Демонстрация на Портала за изследвания и иновации на Европейската комисия 

3.2. Демонстрация на системата CORDIS за търсене на партньори 

3.3. Демонстрация на системата за управление и отчитане на научно-изследователски проекти по 

схема IRSES, FP7 

 

4. Очаквани резултати  

В резултат на проведеното обучение участниците в целевата група ще придобият допълнителни 

знания и умения относно: 

- Формулирането на проектното предложение по начин, който доказва съответствието му в 

изискванията, посочени в поканата за представяне на проекти; 

- Изготвянето на проектно предложение, което съответства на конкретните потребности на целевия 

регион /група/; 

- Правилното дефиниране на понятията; 

- Правилния подбор на участници, всеки с конкретно място и задачи; 

- Правилното попълване на отделните раздели от формуляра за кандидатстване; 

 

Съгласувал: 

   Проф. д-р Валентин Гоев 

Изготвил: 

   Проф. д.ик.н. Станка Тонкова 


