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Дата на разясненията от УО: 22 февруари 2016 г.
11. 08.02.2016 г.

Въпроси по процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на
иновации от стартиращи предприятия“
1.
Въз основа на посоченото на стр. 44 в Условията за кандидатстване по
процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от
стартиращи предприятия“, а именно:
„В рамките на настоящата процедура проектно предложение може да подаде
само едно предприятие от няколко свързани предприятия, осъществяващи
сходна дейност. Под свързани предприятия се разбират предприятията по чл.
4, ал. 4-8 от Закона за малките и средните предприятия. Под сходна дейност
следва да се разбира дейност, попадаща в същия клас (четирицифрен код)
съгласно Класификация на икономическите дейности - КИД-2008
(Приложение Р).“
1.1)
Валидно ли е цитираното от Условията за кандидатстване в
случай, че предприятията са „предприятия партньори“?
2.
Правилно ли тълкуваме, че съгласно публикуваните Условия за
кандидатстване, Декларацията за условия за кандидатстване (Приложение В)
и Приложение Т, ако едно предприятие е свързано с друго предприятие
(съгл. ЗМСП):
2.1) и двете предприятия могат да кандидатстват по настоящата процедура,
ако не осъществяват дейност, попадаща в същия клас (четирицифрен код) от
КИД 2008 (и нямат три приключени финансови години)?
2.2) ако двете предприятия са свързани предприятия по смисъла на чл. 4, ал.
8 от ЗМСП (чрез физическо лице или група физически лица) и това бъде
декларирано в Декларацията по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП, независимо от този
факт, то те не попадат в хипотезата на Регламент 1407/2013 за „едно и също
предприятие“ и могат да кандидатстват с отделни проекти, без да взимат
предвид дали другото предприятие е ползвало средства по режим „de
minimis“ – т.е., ако нито едно от двете предприятия не е изразходвало
никакви средства по режим “de minimis” до момента – и едното предприятие

1. В рамките на настоящата процедура кандидатите могат да подадат само
едно проектно предложение при съобразяване на изискванията по т. 9 от
Условията за кандидатстване. В рамките на настоящата процедура
проектно предложение може да подаде само едно предприятие от
няколко свързани предприятия, осъществяващи сходна дейност.
1.1 Под свързани предприятия се разбират предприятията по чл. 4, ал. 48 от Закона за малките и средните предприятия, които алинеи не
включват „предприятия партньори“.
2. Под сходна дейност следва да се разбира дейност, попадаща в същия
клас (четирицифрен код) съгласно Класификация на икономическите
дейности - КИД-2008 (Приложение Р), което означава, че:
2.1. ако две свързани предприятия не осъществяват дейност, попадаща в
същия клас (четирицифрен код) от КИД 2008 са допустими да подадат
проектни предложения.
2.2. В случай, че две предприятия са свързани предприятия по смисъла
на чл. 4, ал. 8 от ЗМСП (чрез физическо лице или група физически лица),
но не попадат в хипотезата на Регламент 1407/2013 за „едно и също
предприятие“ те могат да кандидатстват с отделни проекти в случай че
не осъществяват дейност, попадаща в същия клас (четирицифрен код) от
КИД 2008, без да взимат предвид дали другото предприятие е ползвало
средства по режим „de minimis“, спазвайки всички други изисквания и
ограничения по процедурата.
Според разясненията, които Европейската комисия е предоставила на
въпроси надържави-членки относно определянето на обхвата на „едно и
също предприятие“(съгласно чл. 2, пар. 2 от Регламент (ЕС) №
1407/2013) в платформата ECN-ET, в случай че физическото лице не
действа като икономически субект (т.е. предлага стоки и услуги на
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може да кандидатства по настоящата процедура за безвъзмездна финансова
помощ (БФП) до левовата равностойност на 200 000,00 евро и другото
предприятие, може да кандидатства по настоящата процедура за БФП до
левовата равностойност на 200 000,00 евро, спазвайки всички други
изисквания и ограничения по процедурата, като всяко от тях, при подаване
на проектното предложение в Декларацията по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП
декларира, че е свързано предприятие?
3.
3.1 Може ли да се счита, че предприятия, при които може да се търси
свързаност по физическо лице/група физически лица, работят на вертикално
свързани пазари, ако не се следват по веригата „производство –
потребление“ на произвежданите от тях продукти/услуги, а извършват
сделки помежду си, които не предшестват и не следват съответния
продуктов пазар, т.е. не касаят стоки и услуги, които могат да се приемат
като вазимозаменяеми по отношение на техните характеристики,
предназначение и цени?
3.2 Как се тълкува определението от Допълнителните разпоредби на ЗМСП
за вертикално свързани пазари – това са само тези пазари, пряко свързани с
веригата производство-потребление на продуктите и услугите, които
предприятията произвеждат (напр. суровини – продукция – продажба) или в
това число влизат всички операции, които се извършват между две
предприятия, свързани с генерирането на финансови потоци между тях
(напр. отдаване под наем на помещение от едното предприятие на другото, в
което то извършва своята дейност; извършване на външна услуга от едното
към второто, която не е пряко свързана с производствената дейност на
второто/напр. едното монтира климатична инсталация в другото/;
преотстъпване на служители, които работят на договори и в двете
предприятия и др.)?
3.3 Конкретно – можем ли да приемем, че две предприетия, работят на
вертикално свързани пазари, ако извършват дейност в различни сектори на
икономиката (не произвеждат стоки и услуги, които могат да се определят
като взаимозаменяеми по отношение на характеристики, предназначение и
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пазара), то условията на определението за „едно и също предприятие“ не
са изпълнени и пресмятането за максимално допустимия размер на
минимална помощ се извършва отделно за всяко предприятие.
3. 3.1., 3.2. и 3.3. Съгласно т.8 от §1 на ЗМСП "Вертикално свързани
пазари" са пазарите на стоки и услуги, непосредствено предшестващи
или следващи съответния продуктов пазар по веригата производство разпределение. Следва да имате предвид, че окончателно решение
относно това доколко са налице "Вертикално свързани пазари" ще бъде
взето от Управляващия орган, който ще разполага с цялата специфична
информация относно проектно предложение.
4.

Помощта de minimis (минимална) се смята за отпусната в момента,
когато законовото право да получи помощта е предоставено на
предприятието, съгласно приложимия национален правен режим,
независимо от датата на плащане на помощта de minimis на
предприятието. При попълване на декларацията за минимални помощи
следва да се посочат получените помощи за 2014, 2015 и 2016 година,
като данните за получени минимални и/или държавни помощи следва да
бъдат надлежно посочени от кандидатите по настоящата процедура в
Декларация за държавни/минимални помощи, попълнена по образец
(Приложение Г към Насоките за кандидатстване). Декларацията се
представя от кандидатите на етап кандидатстване и впоследствие, в
случай на одобрение на проектното предложение – при сключване на
договор за безвъзмездна финансова помощ. Държавна/минимална
помощ се счита за получена от момента на сключване на договор за
нейното предоставяне, или от датата на издаване на друг приложим
документ, който дава на кандидата юридическото право да я получи.
При наличие на официално изменение в сключения договор за
предоставяне на помощта (анекс, допълнително споразумение и т.н.) в
Декларацията за държавни/минимални помощи следва да се посочи
сумата/стойността на помощта съгласно изменения договор за нейното
предоставяне.
В случай че договор за безвъзмездна финансова помощ в режим „de
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цени), но са в наемни правоотношения (едното отдава под наем на другото
сградата, в която второто предприятие осъществява своята дейност)?
4.
Кога се счита, че минималната помощ е получена? Съответно – от
датата на получаване ли се броят трите години или ако един Договор за БФП
е подписан през м. Декември 2013 г., то минималната помощ се счита за
получена във финансовата 2013 г., независимо, че счетоводно тя не е
отчетена през 2013 г.? Съответно – коя сума попълваме – тази, която е по
Договор за БФП или одобрената след верификацията на Финалния отчет?

minimis” е с реално получената сума (отразена след верификация на
финален отчет), то това обстоятелства следва да бъде отразено в
Регистъра на минимални помощи от администратора на помощта
именно в колоната „Реално получена сума“ и при това положение
съответната помощ – „реално получена сума“ е необходимо да бъде
декларирана.
5.

5.
Задължително ли е в рамките на проекта, разработваната иновация да
получи защита на интелектуална собственост – регистрация на патент,
полезен модел или промишлен дизайн или това е задължително само ако е
предвиден такъв вид разход/дейност?
6.
Възможно ли е и експертите, които предстои да бъдат наети по трудов
договор като част от екипа по проекта ( т. 4 от стр. 23 на Условията за
кандидатстване), да бъдат сменени преди да се подпишат договори с тях,
още в първия месец след подписване на административния договор или на
по-късен етап, като на тяхно място бъдат наети експерти с еквивалентен
опит и образователно-квалификационно ниво на оценените такива или ако
не бъдат наети точно определените такива при подаване на проекта, също
важи ограничението „в случай че експертите по т. 4 не бъдат наети на трудов
договор в предприятието-кандидат в рамките на един месец след сключване
на административния договор за безвъзмездна финансова помощ,
административният договор ще бъде прекратен“?
7.
По настоящата процедура, предвидена ли е възможност за получаване
на авансово плащане, като % от БФП, след подписване на административния
договор, съгласно Ръководството за изпълнение на Договори за БФП по
ОПИК 2014-2016 г.?
08.02.2015 г.
Подател: Н. Христова
Ел. поща: neh11@mail.bg

В условията за кандидатстване по настоящата процедура не е налично
изискване разработваната иновация да бъде защитена чрез регистрация
на патент, полезен модел или промишлен дизайн. В случай, че са
предвидени разходи за защита на интелектуална собственост на
национално и международно равнище за тях следва да се представят
съответните разходооправдателни документи.
С оглед значителното време необходимо за получаване на закрила чрез
патент при залагането на разходи за това, следва да се съобрази
обстоятелството, че дейностите свързани с това е необходимо да са
извършени в срока на изпълнение на договора. Т.е. когато се планира
защита на иновацията чрез патент следва да се прецени дали издаването
на свидетелство за патент за изобретение ще е възможно в рамките на
изпълнението на проекта или да бъдат заложени единствено разходи за
заявяване, за проверка на формалните изисквания, за проучване и
експертиза, за публиукуване на заявката и др.

6.

Съгласно условията за кандидатстване в случай че преди сключване на
административния договор за безвъзмездна финансова помощ или по
време на изпълнение на проекта настъпят промени в наетия със средства
по проекта персонал, кандидатите следва да го заменят с персонал,
който има еквивалентни образование, квалификация, професионален
опит, функции (отговорности и задължения) и период на заетост на
посочените във Формуляра за кандидатстване. Следва да имате предвид,
че трудовите договори с лицата по точка 4, независимо дали са лицата,
посочени в т.9 от Формуляра за кандидатстване или са заменени с
еквивалентен персонал, следва да бъдат подписани в рамките на един
месец след подписването на административния договор за безвъзмездна
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финансова помощ.
7.

Бенефициентите по настоящата процедура имат право да получат
авансово плащане като представят искане за плащане по
административен договор за безвъзмездна финансова помощ.
Авансовото плащане може да бъде в размер до 40% от общия размер на
безвъзмездната финансова помощ. Условие за неговото извършване е
предоставянето от страна на бенефициента на Банкова гаранция
(Приложение Н) покриваща пълния размер на исканата авансова сума и
Финансова идентификационна форма (съгласно образеца, приложен към
Ръководството за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова
помощ по ОПИК 2014-2020).
След представяне на посочените документи Управляващия орган
превежда размера на авансовото плащане по банкова сметка на
бенефициента, открита за целите на проекта. Бенефициентът може да
използва средствата по тази сметка съгласно условията, определени в
договора за откриването й.
Авансовото плащане се извършва в срок от 20 /двадесет/ календарни дни
от датата на постъпване на искането за плащане в Управляващия орган,
при условията и реда на чл.61 от ЗУСЕСИФ.

12. 09.02.2016 г.

здравейте,
интерсувам се опик за стартиращи предприятия. Изясниха ми,че под "моден
дизайн" което спада към приоритетната ос на програмата се има предвид,че
не стига да се изработва самия модел (дамско облекло) ,а по -скоро да се
кандидатства с иновация в производствения процес,самото представяне на
модела и иновации при материалите ,но не става ясно дали ще може да се
финансира самото производство на колекции. Бих искала да ви помоля да ми
дадете насоки освен тези които са обявени на страницата ви точно в тази
насока.
Фирмата ще е регистрирана тази година и няма да има фин.приключени
години(което е едно от условията) Моля да ме насочите дали правилно се
ориентирам по програмата и имали ли смисъл да се кандидатства по тази
програма.

В рамките на тематична област „Нови технологии в креативните и рекреативните
индустрии“ е изведено приоритетно направление „Културните и творческите
индустрии (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и
библиотекарство, артистични 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)“.
Тематичните области са свързани с цел 1 на ИСИС - Фокусиране на
инвестициите за развитие на иновационния потенциал в идентифицираните
тематични области (за създаване и развитие на нови технологии, водещи към
конкурентни предимства и повишаване на добавена стойност на националните
продукти и услуги), т.е. необходимо е проектното предложение да предвижда
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Бих искала да се финансира микро предприятие за дамска мода на
територията на града ,но съм объркана какво трябва да направя и предложа
като иновация в тази сфера.
благодаря ви.

създаване и развитие на нови технологии, с помощта на които тези продукти да
бъдат произведени или технологии, използващи нови продукти и материали.

Подател: teodora
Ел. поща: t.kuleva@yahoo.com

Относно иновациите, които се реализират в рамките на тематична област "Нови
технологии в креативните и рекреативните индустрии" и по-конкретно при
модния дизайн - не е достатъчно да се създава нова колекция, а по-скоро
акцентът следва да бъде върху внедряването на нови технологии при дизайна,
нови видове материали при създаването на облеклата, нов начин на представяне
и др.п. Подходът е аналогичен и при външния дизайн на стоки.
В този смисъл, преценката дали даден проект попада в съответното приоритетно
направление на тематична област „Нови технологии в креативните и
рекреативните индустрии“ ще се извършва индивидуално за всеки проект, като
производството на продукти с дизайнерска стойност само по себе си не означава,
че даденият проект ще попада в приоритетното направление/тематична област.

13. 09.02.2016 г.

Здравейте,

1. Моля вижте разясненията на УО по въпрос № 6.1.

Във връзка с процедура "Подкрепа за разработване на иновации в
стартиращи предприятия" бих искал да попитам дали ново регистрирани
юридически лица след 31.12.2015 ще бъдат допустими по посочената
процедура, тъй като няма да имат приключена финансова година. В този
случай удостоверението от НСИ на каква база се издава?

Допълнително, съгласно условията за кандидатстване за да удостоверят, че не
осъществяват основната си икономическа дейност в горепосочените
недопустимите сектори, посочени в т. 11.2, 2А,3 от Насоките за кандидатстване,
кандидатите, които имат приключена финансова 2015 година и са
осъществявали дейност през тази година, следва да представят към проектните
предложения актуално Удостоверение за код на основната икономическа
дейност, издадено от Националния статистически институт въз основа на данни
за 2015 г. По отношение на кандидати, които нямат приключена финансова 2015
година или не са осъществявали дейност през тази година, съответствието с
изискването ще бъде извършено съобразно кода на основна дейност, вписан в
Търговския регистър.

2) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само
кандидати, които имат по-малко от три приключени финансови години[1]
към крайната дата за подаване на проектни предложения.
Благодаря предварително за отговора!

14. 10.02.2016 г.

Поздрави,
Подател: Паскалски
Ел. поща: kcm_t@abv.bg
Здравейте,
Пиша ви от името на фирма, която иска да кандидатства по процедурата-

1) За допустими по настоящата процедура се считат разходи за
възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на
работодателя) на квалифициран персонал нает единствено на трудов
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„Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“. Имаме
няколко въпроса по, които няма яснота за нас и бихме искали да ни бъдат
пояснени от ваша страна, за което предварително ви благодарим.

договор, който е необходим за изпълнението на дейностите по
проекта, а именно допустимите дейности посочени в т. 13.1 от
Условията за кандидатстване.

1) Може ли управителя (собственика) на фирмата да бъде назначен на ДУК
(договор за управление и контрол) към проекта, т.к. той не може да бъде
назначен на трудов договор по българското законодателство, а в същото
време, в нашия случай той ще бъде част от екипа работещ по проекта?

Договорът за управление и контрол се сключва с лице, което е
предвидено да осъществява управленски и контролни функции върху
дейността на сътоветното дружество, т.е лице, което действа в
качеството му на управител.

2) Има ли задължително изискване да има доцент или доктор в екипа или е
препоръчително за по висока оценка?

Във връзка с горепосоченото и предвид това, че по проекта не са
предвидени дейности по управление на проекта, както и разходи за
управленски (ръководен) персонал, не е допустимо финансиране на
разходи по ДУК.

3) Има ли задължително изискване за патентована дейност на фирмата
(предприятието), което кандидатства? Ако има такова изискване, дейността
на проекта ли трябва да е патентована или друга съществуваща дейност на
дадената фирма (предприятие)?
4) Има ли изискване за максимален и минимален брой на членовете на екипа
кандидатстващ по програмата?
5) Има ли изискване различните длъжности на хората участващи в екипа да
са с различно възнаграждение?
Подател: Marin Popov
Ел. поща: mpopov@zingasoft.com

2) Документи, доказващи наличието на образователно-квалификационно
ниво на екипа на кандидата в областта на разработваната иновация са
незадължителни документ, необходим за техническата и финансова
оценка. Следователно критерия влияе единствено при техническа и
финансова оценка и не влияе на допустимостта на проектите.
3) Условията за кандидатстване по настоящата процедура не поставят
такова изискване. Целта на процедурата е предоставяне на подкрепа за
стартиращи предприятия в страната за повишаване на иновационната
дейност в тематичните области на ИСИС, като изпълнението на
проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до разработване
на продукт (стока или услуга) или процес в приоритетните направления
на тематичните области на ИСИС.
4) Условията за кандидатстване по настоящата процедура не поставят
ограничени по отношение на броя на членовете на екипа, като разходите
за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на
работодателя) на квалифициран персонал, необходим за изпълнението на
дейностите по проекта са ограничени до 60% от общо допустимите
разходи по проекта. Разходите за възнаграждения са допустими за
квалифициран персонал, нает единствено на трудов договор за минимум
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4 работни часа на ден. Размерът на брутното трудово възнаграждение за
8 часов работен ден не трябва да надвишава максималния месечен
размер на осигурителния доход за годината на кандидатстване (2016 г.)
от 2 600 лв. Размерът на възнаграждението на персонал, нает за по-малко
от 8 часа, следва да бъде пропорционално на това на персонал, нает за 8
часа. Разходите за възнаграждения следва да бъдат определени на
месечна база.
5) Условията за кандидатсване не поставят изискване за различно
възнаграждение на различните участващи в екипа, като посоченият в тях
максимален праг от 2 600 лв. се прилага по отношение на планирания за
наемане на трудов договор квалифициран персонал, необходим за
изпълнението на дейностите по проекта, като той е приложим за всички
видове икономически дейности.

15. 10.02.2016 г.

Здравейте,
имам следната идея, искам да отворя компютърна зала, която ще предостава
иновативна услуга за забавление, ако може да ми кажете дали това е
допустимо според критериите за допустимост? И също така, значи ли, че ще
мога да да наема помещение за залата, наема на която се покрива от
допустимите разходи? В това число може ли да се включи ремонт, и
обзавеждане с маси и столове на залата и необходимите за това компютри?
Благодаря предварително.
Подател: ivan petrov
Ел. поща: msales@abv.bg

По процедурата ще бъде приложена специфична тематична фокусираност в
съответствие с приоритетите на ИСИС. По настоящата процедура ще се
подкрепят изключително проекти, чието изпълнение води до разработване на
иновационен продукт (стока или услуга) или иновационен процес, попадащи в
рамките на изброените по-долу приоритетни направления на тематичните
области на ИСИС. В рамките на тематична област „ИКТ и информатика“ са
изведени следните приоритетни направления:
−
производства, особено Fabless и нови подходи за дизайн и/или
асемблиране;
−
ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии (във
връзка с другите три тематични области), вкл. дигитализация на културноисторическо наследство, развлекателни и образователни игри, „инбедид“
софтуер;
−

3D дигитализация, визуализация и прототипиране;

−

Big Data, Grid and Cloud Technologies;
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−

безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;

−

езикови технологии;

−
уеб, хибридни и "native" приложения, уеб базирани приложения за
създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;
−
използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТбазирани услуги и системи.
Кандидатите трябва да посочат в кое приоритетно направления на тематична
област попада проектът, като трябва да се придържат към точните наименования
на приоритетните направления и тематични области, заложени в ИСИС
(одобренa с Решение на Министерски съвет №857 от 03.11.2015 г.), които са
цитирани и в Насоките за кандидатстване. Горепосоченото е изрично условие за
допустимост по настоящата процедура, като обосноваването на съответствие с
приоритетно направление, което не фигурира в ИСИС, макар и да е близко по
смисъл, няма да се счита за изпълнение на този критерий за допустимост.
Следва да имате предвид, че окончателно становище относно допустимостта на
даден проект ще бъде взето от Оценителната комисия в Управляващия орган,
която ще разполага с цялата информация относно проектно предложение.
16. 10.02.2016 г.

Здравейте!
Имам няколко въпроса във връзка с отворената за кандидатстване процедура
"Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия” по
Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК) 20142020:
1. Може ли да се кандидатства чрез новосъздадена фирма, която няма
отчетена финансова година?
2. Може ли проектът да е за получаване на международен и национален
патент на вече международно регистрирана иновация?
3. Може ли аз да съм собственик на фирмата при условие, че иновацията е
регистрирана на името на съпруга ми? Има ли конфликт на интереси в този
случай?

1. Моля вижте разясненията на УО по въпрос № 6.1. Допълнително,
условията за кандидатстване по настоящата процедура не поставят
изискване към кандидатите за наличие на приключила финансова
година.
2. Информацията в запитването не е достатъчна, за да се определи дали са
спазени всички изискванията по настоящата процедура. По настоящата
процедура ще се подкрепят изключително проекти, чието изпълнение
води до разработване на иновационен продукт (стока или услуга) или
иновационен процес, попадащи в рамките на изброените по-долу
приоритетни направления на тематичните области на ИСИС.
Допустимите разходи по процедурата включват разходи за външни
услуги за защита на интелектуална собственост на национално и
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4. Може ли аз да съм ръководител на проекта при условие, че
кандидатстващата фирма ще е на мое име?
5. Кога ще бъдат публикувани Насоки за кандидатстване по тази процедура,
предвид така близкия краен срок за
кандидатстване - 05.05.2016 г.?
6. По тази процедура какви договори трябва да се сключват с екипа по
проекта - трудови или т.нар. граждански?
7. Увеличава ли се шансът за одобрение в случай, че се включат повече от
изброените дейности или няма такава зависимост?
Благодаря Ви предварително за отделеното време!
Подател: Maia Georgieva
Ел. поща: maia_rabota@abv.bg

Разяснения от УО
международно равнище (вкл. такси за регистрация на патент, полезен
модел или промишлен дизайн) на разработваната по проекта иновация.
3. В случай, че под „международно регистрирана иновация“ се има предвид
получена международна защита чрез патент на изобретение, този факт
не би следвало да има отношение към собствеността на дадено
предприятие (фирма). По настоящата процедура ще се подкрепят
изключително проекти, чието изпълнение води до разработване на
иновационен продукт (стока или услуга) или иновационен процес,
попадащи в рамките на приоритетните направления на тематичните
области на ИСИС.
4. Допустими по процедурата са единствено разходи за възнаграждения
(вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на
квалифициран персонал, необходим за изпълнението на дейностите по
проекта – до 60% от общо допустимите разходи по проекта.
Допънително, моля вижте разяснения на УО по въпрос №14, т.1.
5. По настоящата процедура с оглед спазване на изискванията на
ЗУСЕСИФ пакета документи включва условия за кандидатстване и
условия за изпълнение на одобрените проекти, които са публикувани на
дата 04.02.2016 г.
6. Разходите за възнаграждения са допустими за квалифициран персонал,
нает единствено на трудов договор за минимум 4 работни часа на ден.
Размерът на брутното трудово възнаграждение за 8 часов работен ден не
трябва да надвишава максималния месечен размер на осигурителния
доход за годината на кандидатстване (2016 г.) от 2 600 лв. Размерът на
възнаграждението на персонал, нает за по-малко от 8 часа, следва да
бъде пропорционално на това на персонал, нает за 8 часа. Разходите за
възнаграждения по граждански договори са недопуситми по настоящата
процедура.
7. Информацията в запитването не е достатъчна, за да се предостави
категоричен отговор. Следва да имате предвид, че окончателно
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становище относно допустимостта на даден проект ще бъде взето от
Оценителната комисия в Управляващия орган, която ще разполага с
цялата информация относно проектно предложение.
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