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Дата на разясненията от УО: 19 януари 2016 г.
24.

08.01.2016 г.

Уважаеми Господине / Госпожо,
С настоящото писмо бихме искали да се обърнем към Вас с молба за
разяснение относно определяне на процента на финансиране за режим
"регионална помощ".
В насоките за кандидатстване е записано че предприятията в Югозападен
район (ЮЗР) получават различно финансиране от тези извън ЮЗР.
В тази връзка, моля да разясните как се определя дали едно предприятие е в
ЮЗР - взема се в предвид седалището и адреса на управление или
производствения адрес - там където реално ще се извършват дейностите по
проектното предложение?
Давам пример с фирмата, която представлявам - "СКФ Брингс България"
ЕАД е регистрирана в София, но всички производствени единици се
намират на територията на област Пловдив (Сопот, Кърнаре и Калофер). В
този случай, ако подадем проектно предложение, какъв ще бъде
максималния интензитет на помощта?

25.

08.01.2016 г.

Оставам в очакване на Вашият отговор.
С пожелание за лек и спорен ден,
Подател: Нина Павлова
Ел. поща: Nina.Pavlova@skf.com
Здравейте,
Във връзка с публикуваните Насоки за кандидатстване по процедура за
подбор на проекти BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на
иновации в предприятията”, имаме следния въпрос, отнасящ се до
Критериите за техническа и финансова оценка на проектните предложения:
В раздел II. Иновативен капацитет

и финансова стабилност на

Съгласно т. 10 от Насоките за кандидатстване, максималният интензитет на
безвъзмездната финансова помощ при избран режим по Елемент А „Инвестиции“
„регионална инвестиционна помощ“ съгласно чл.13 и чл.14 от Регламент (ЕС)
№651/2014 се определя в зависимост от категорията на предприятието-кандидат
и мястото на изпълнение на проекта (а не съгласно седалището и адреса на
управление на компанията).
В дадения пример при място на изпълнение на проекта, попадащо на територията
на Южен централен район (в който попада област Пловдив), максималният
интензитет на помощта би варирал в зависимост от категорията на
предприятието-кандидат, както следва:




Микро и малки предприятия - 70 %;
Средни предприятия - 60 %;
Големи предприятия - 50 %.

Както е видно от заглавието на критерий II.1. „Опит на кандидата в изпълнението
на дейности, сходни с дейностите, за които се кандидатства (съгласно Справката
за иновационна дейност на предприятието през периода 2012-2014, подавана към
НСИ)“ единственият източник на проверка по индикатора е Справката за
иновационна дейност, като основен отчетен документ, чрез който предприятията
подават информация относно своята иновационна активност към Националния
статистически институт. Тъй като това статистическо изследване е с двугодишна
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кандидата преди изпълнение на проекта (исторически данни), по всички
критерии се оценяват 2013, 2014 и 2015 г. Изключение прави единствено
критерият по точка 1. Опит на кандидата в изпълнението на дейности,
сходни с дейностите, за които се кандидатства (съгласно Справката за
иновационна дейност на предприятието през периода 2012-2014, подавана
към НСИ), където 2015 г. е изключена от оценяването на иновативния
капацитет, предвид че приложението на Справката за иновационна дейност
на кандидата се отнася за периода 2012-2014 г.
Почти всички проекти по процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на
иновации
в
предприятията”
по
ОП
„Развитие
на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г.,
бяха отчетени и верифицирани именно през 2015 г. и реализираха
своите иновативни продукти/процеси/услуги през същата година, което
е доказуемо и видно от редица източници и документи, с които разполага
УО на МИ.
Въпросът е, означава ли това че ако кандидатът обективно е реализирал
успешно през 2015 г., включена в последните 3 години, иновативен
продукт (стока или услуга) или процес, но тъй като приложението на
Справката не включва и 2015 г., този опит на кандидата няма да се оценява?
-Best regards,
Подател: Katrin Krasteva
Ел. поща: k.krasteva@vutovi.bg
Здравейте,

периодичност и се провежда за всяка четна отчетна година (2010-2012, 20122014, 2014-2016), включването на Справка за иновационна дейност на
предприятието през периода 2013-2015 не е възможно, поради факта, че подобен
документ, за този период, подаван към НСИ, не съществува.

Получих информация онтосни насоките за кандидатстване, и имаме идея да
кандидатстваме за един наш проект за създаване на иновация, но не стана
ясно дали можем да кандидатстваме за него. Ходих и до ОИК на място, но и
там не бяха сигурни дали сме подходящ кандидат за финансиране. Нашата
ситуация е следната:
1. Ние сме софтуерна фирма създадена през 2008 г.
2. Никога не сме получавали държавна или минимална помощ.
3. Проекта, който плануваме да създадем е информационна услуга, която да
се предоставя клиенти използващи нашият софтуер, която ще импозволява
да предвиждат какви продукти е необходимо да доставят в зависимост от

Целта на процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в
предприятия“ е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските
предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на
ИСИС, като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да
води до пазарна реализация на продукт (стока или услуга) или внедряване
на процес в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС, като
разработването на иновации не е предмет на подкрепа по настоящата процедура.
Допустимите дейности по процедурата са описани в т. 13.1, като дейности по
Елемент А „Инвестиции“ включват: Придобиване на ново оборудване,
необходимо за внедряване в производството на иновативния продукт (стока или
услуга) или процес; Придобиване/разработване на специализиран софтуер,
необходим за внедряването на иновативния продукт (стока или услуга) или
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историческото търсене на съответния продукт в техния търговски обект.

процес, но не включват разходи за персонал и наемане на офис. Допълнително,
придобиването/разработването на специализиран софтуер, необходим за
внедряването на иновативния продукт (стока или услуга) или процес“, както и
всички дълготрайни материални и нематериални активи, придобити със средства
по проекта, следва да бъдат закупени при пазарни условия от трети страни,
несвързани с купувача/кандидата, а не разработени от служители на
предприятието-кандидат.

По тази част ние влизаме в частта на допустимите проекти от тип:
- Big Data, Grid and Cloud Technologies
- уеб, хибридни и "native" приложения, уеб базирани приложения за
създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти
Основните разходи за разработването на иновацията ще са свързани с:
1. Наемането на персонал за програмиране, дизайн и маркетинг на продукта.
2. Наем и оборудване на офис.
3. Закупуване на сървъри и разходи за съхранението им в дейта център.
Въпросите ми са:
1. Може ли да кандидатстваме за минимална помощ, при която се
предвижда до 90% от разходите да бъдат поети от тази програма.
2. Кои от разходите могат да бъдат поети от тази програма (нашият найголям в случая е разходът за заплати).
3. Ако тази програма не е подходяща за нашите цели, можете ли да ни
насочите към друга, по-подходяща за нас.

27.

08.01.2016 г.

Благодаря и приятен уикенд,
Подател: Владимир Димитров
Ел. поща: vdimitrov@vladster.net
Здравейте,
Имаме въпрос свързван с кандидатсването по оперативна програма
"Иновации и конкурентоспособност":
- Занимаваме се основно с rent-a-car и продажба на недвижими имоти, като
основната дейност на фирмата е в сектор транспорт, имаме ли възможност
да кандидатсваме по тази програма?

Въпреки това, спектърът на подкрепа по Приоритетна ос 1 „Технологично
развитие и иновации“ на ОПИК не изключва стимулирането на разработването
на иновации в предприятията, като на 12.12.2015 г. бе обявена за обществено
обсъждане процедура „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи
предприятия“
(http://opcompetitiveness.bg/news.php?id=1022).
Също
така,
съгласно Индикативната годишна работна програма на ОПИК за 2016 г. за м.
декември е планирана процедура „Разработване на продуктови и производствени
иновации“.

Въпросът не касае Насоките за кандидатстване и пакетът документи по
процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в
предприятията”.
Моля, задайте въпроса в раздел
(http://opcompetitiveness.bg/faq.php).

„Общи

въпроси

и

отговори“

С Уважение,
Подател: Иван
Ел. поща: webprojectsbs@gmail.com
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28.

09.01.2016 г.

Здравейте,
във връзка с правилното определяне на параметрите за допустимост на
кандидата, респективно - на категорията на предприятието, моля за Вашето
разяснение по следния казус по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа
за внедряване на иновации в предприятията“:
Предприятието-кандидат А е собственост на две физически лица в
съотношение 85%:15%. Същите физически лица, в същото съотношение,
притежават и предприятие Б, което оперира на свързан пазар. От тук следва,
че предприятията А и Б са свързани чрез тези физически лица или наймалкото чрез ФЛ, което притежава 85% от капитала им. Предприятие Б има
участия в собствеността на редица дружества, в това число притежава по
30% от акциите в акционерни дружества В и Г. От тук следва, че
акционерните дружества В и Г са предприятия-партньори на предприятие Б,
което е свързано предприятие на предприятието-кандидат А. Останалите
70% от предприятията В и Г са собственост на едно и също холдингово
дружество-майка.
На основание разпоредбата на чл. 4г от Закона за малките и средните
предприятия, при определяне категорията на предприятието-кандидат
следва да се вземат предвид данните на:
неговите непосредствени партньори и всички техни свързани
предприятия (вкл. веригата от свързани, ако има такава), и
неговите свързани предприятия (вкл. веригата от свързани, ако има
такава) и техните партньори.
Разпоредбата на чл. 4г ЗМСП ни води до извода, че при изчисляване на
данните на предприятието-кандидат се вземат предвид само чистите данни
на „косвените“ предприятия-партньори (предприятия-партньори, които не
са непосредствено низходящи или възходящи на кандидата, а са
предприятия-партньори на свързано предприятие на кандидата), но не и
данните на техни свързани предприятия.
В тази връзка, моля за разяснение дали при изчисляване данните на
предприятието-кандидат А следва да се вземе съответния дял от данните
само на косвените предприятия-партньори В и Г (т.е. от техните собствени
ГФО) или към данните на В и Г следва да се добавят и техните свързани
предприятия (т.е. да се вземе съответния дял от консолидирания финансов
отчет на холдинговото дружество-майка, което е тяхно свързано
предприятие)?

На базата на предоставената в запитването информация, следва да се има
предвид, че в конкретния случай хипотезата на чл. 4, ал. 8 от ЗМСП е приложима
и Предприятие А и Предприятие Б са свързани чрез физически лица.
Съгласно чл.4г, ал 2 от ЗМСП, когато предприятието е свързано предприятие по
смисъла на чл. 4, ал. 5 от ЗМСП, данните по чл. 3 от същия закон се определят на
базата на годишния му финансов отчет или консолидирания финансов отчет на
предприятието, или консолидираните финансови отчети, в които предприятието
е включено.
В запитването е посочено, че Предприятие В и Предприятие Г са партньори на
Предприятие Б чрез притежание на 30% от акциите и на двете дружества. Ведно
с данните на свързаното предприятие Б (чийто данни се прибавят напълно)
следва да се прибавят данните на предприятията, които са му партньори
(Предприятия В и Г) пропорционално на притежавания дял от капитала в него
(30%). Допълнително, към данните на предприятията партньори следва да се
прибавят и данните на всички техни свързани предприятия, като в конкретния
случай предприятията партньори В и Г участват в консолидиран финансов отчет
на холдингово дружество-майка.
В случай че не са налични други обвързаности между Предприятия А и Б, от
една страна, и Предприятия В и Г (или други свързани с тях предприятия), от
друга стана, то изчисляването на данните на предприятието-кандидат при
попълването на Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за
малките и средните предприятия (Приложение Е), следва да се извърши по
следния начин:
Данни на предприятието кандидат = 100% от Предприятие А + 100% от
Предприятие Б + 30% от консолидирания финансов отчет на холдинговото
дружество-майка..
С цел подпомагане на кандидатите за коректното определяне на категорията
предприятие, към която те се отнасят, в пакета документи по процедурата са
включени „Указания за попълване Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл.
4 от ЗМСП” в рамките на Приложение Е към Насоките за кандидатстване, където
е описан и начина на сумиране на данните е посочен подробно с примери.
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С уважение,
Подател: Христианна Василева
Ел. поща: hristianna@gmail.com
Здравейте ,
Ние сме малко предприятие / съгл. ЗМСП / и искаме да кандидатстваме по
процедура - Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“,
Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации“,
BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в
предприятията“ с иновативен строителен модул /изделие/ .
Същото е патентовано в Германия и представлява строителен елемент /
панел / с много високи степени на топлоизолация.
Стойността на проекта , вкл. придобиване на правата върху интелектуалната
собственост , ще е прогнозно около 300 000 евро.
Въпросът ни е :
1. Възможно ли е да кандидатстваме / съгласно Иновационната стратегия за
интелигентна специализация / в тематична област : Мехатроника и чисти
технологии , предвид факта , че става въпрос за спестяване на енергия и и
включване на. отпадъчни материали
Благодаря!
Подател: Красимир Кочос
Ел. поща: kkochos@abv.bg

30.

10.01.2016 г.

Здравейте!
Интересувам се от тази програма BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за
внедряване на иновации в предприятията“. Исках да попитам дали има
някакви ограничения относно големината на фирмите, които могат да
кандидатстват по тази програма и броя на техните служители. И какви
документи са необходими за кандидатстването.

Разяснения от УО

Сред приоритетните направления в тематична област „Мехатроника и чисти
технологии“ е изведено и „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“, като
проекти, които внедряват иновации в рамките на това приоритетно направление
са допустими за подкрепа по настоящата процедура.
Следва да имате предвид, че окончателно решение относно това доколко един
проект попада или не в дадена тематична област на ИСИС, съответно дали
проектът е допустим ще бъде взето от Оценителната комисия в Управляващия
орган, която ще разполага с цялата специфична информация относно проектно
предложение.
В допълнение, минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ
за всички категории предприятия е 100 000 лв., а максималният е 1 000 000 лв. за
микро, малки и средни предприятия и 1 500 000 лв. за големи предприятия. Също
така, съществуват допълнителни ограничения относно максималния размер на
помощта в зависимост от заявения режим на държавна помощ - максималният
размер на помощта по режим de minimis, за която се кандидатства заедно с
другите получени минимални помощи, не може да надхвърля левовата
равностойност на 200 000 евро и съответно левовата равностойност на 100 000
евро в случай на едно и също предприятие, което осъществява шосейни товарни
превози за чужда сметка за период от три бюджетни години.
По настоящата процедура са допустими всички категории предприятия – микро,
малки, средни и големи.
Документите, които се предоставят на етап кандидатстване са описани в т.23 от
Насоките за кандидатстване.
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ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА
BG16RFOP002-1.001 „ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“

№

Дата на
получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от УО

Благодаря Ви предварително!
Поздрави,
Подател: Анелия Ангелчева
Ел. поща: aneliya_angelcheva@abv.bg
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