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Дата на разясненията от УО: 20 декември 2019 г.

45. 11.12.2019

46. 12.12.2019

При условие , че е допустимо „В допълнение към минималния брой
юридически лица, посочен в т. 2) по-горе, се допуска и участието на едно
юридическо лице , което осъществява дейност в друг район на
планиране, но единствено в случай, че ще започне да осъществява
икономическа/производствена дейност в района на ниво NUTS 2 на РИЦ,
това юридическо лице участва ли по- нататък на равно основание с
другите членове дейност в района на ниво NUTS 2 при формиране на
точките по критерии :
2. Характеристики на фирмите членове на РИЦ с дейност в района на ниво
NUTS 2
2.1 Средносписъчен брой на персонала
2.2 Нетни приходи от продажби
2.3 Реализирана печалба
2.4 Реализирани иновативни продукти (стока или услуга) и иновативни
процес
Или обобщено казано: Счита ли се това юридическо лице равноправен
член на РИЦ с дейност в района на ниво NUTS 2
1. В точка 22. „Критерии и методика за оценка на проектните
предложения” от Условията за кандидатстване е посочено:
„….В един район на планиране не може да бъде финансиран повече от един
РИЦ с еднаква специализация спрямо приоритетните направления
(подобласти) на четирите тематични области на ИСИС……”
Можете ли да ми потвърдите, че при разглеждането на специализацията на
РИЦ при оценка на проектите ще се взема в предвид специализация на ниво
„приоритетните направления (подобласт)”, а не на ниво „тематична
област” на ИСИС
Например:
Два РИЦ от един район на планиране имат специализация в еднаква
тематична област ИКТ.
Единият е със специализация в приоритетно направление „Big Data, Grid
and Cloud Technologies”.
Вторият е със специализация в различно приоритетно направление
„Безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление”.
Ако правилно сме разбрали и двата РИЦ могат да бъдат одобрени на етап

По посочения в запитването Ви критерий I.2 от критериите за техническа и
финансова оценка съгласно Приложение Й „Критерии и методология за
оценка“ ще се оценяват характеристиките на фирмите членове на РИЦ с
дейност в района на ниво NUTS 2. Посоченото е видно както от
наименованието на критерия, така и от източниците на проверка приложими
към него. В този смисъл, юридическото лице, което осъществява дейност в друг
район на планиране, въпреки че е допустим член на РИЦ-а, не участва при
формирането на оценката по критерий І.2 „Характеристики на фирмите членове
на РИЦ с дейност в района на ниво NUTS 2“.

1. При определяне на специализацията на РИЦ при оценка на проектните
предложения по процедурата ще се взима предвид специализацията на ниво
„приоритетно направление (подобласт)”, а не на ниво „тематична област”
на ИСИС. В дадения пример и двата РИЦ биха могли да бъдат одобрени за
финансиране, в случай че отговарят на останалите изисквания, условия и
критерии по процедурата.
2. В т. 11.1 „Съответствие на проекта с Иновационната стратегия за
интелигентна специализация“ на Формуляра за кандидатстване трябва да се
посочи едно водещо „приоритетно направление (подобласт)” на ИСИС.
Проектът може да адресира няколко приоритетни направления (подобласти),
както са изброени в т. 13.1 „Допустими дейности“ от Условията за
кандидатстване по процедурата, но кандидатът трябва да посочи кое е
водещото.
3. В случай че кандидатът е посочил повече от едно „приоритетно направление
(подобласт)”, оценителната комисия ще вземе предвид посоченото в т.11.1 на
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2. Във връзка с Въпрос №1
Да разбираме ли, че в т. 11.1. на Проектното предложение трябва да се
посочи само едно „приоритетните направления (подобласт)” на ИСИС?

Формуляра за кандидатстване едно водещо „приоритетно направление
(подобласт)” на ИСИС. При съвпадане на приоритетните направления
(подобласти) на два РИЦ-а от еднакъв район на планиране, за финансиране ще
бъде предложен този РИЦ, който е получил повече точки на етап „Техническа и
финансова оценка“.

оценяване.

47. 12.12.2019

48. 12.12.2019

49. 12.12.2019

3. Във връзка с Въпрос №2
Как ще се оценяват проекти спрямо това изискване в случай, че кандидат в
т.11.1.е посочил повече от едно „приоритетните направления
(подобласт)” и едно от тях съвпада с посочено в друг проект на РИЦ от
еднакъв район на планиране?
Юридическо лице, регистиррано по Закона за кооперациите и осществявало
дейност за 2017 и 208 г. на територията на регион от NUTS 2 ,който е
региона за РИЦ, допустим ли е за член на обединението-кандидат, съгласно
Условията за кандидатстване по насотящата процедура. По отношение за
основната икономическа дейност на отделните юридически лица,членове на
РИЦ, има ли ограничения.

във връзка с II.Критерии за техническа и финансова оценка от Пирложение
й,
I. Основни характеристики на РИЦ и членовете му
1.Брой на членовете на ЛИЦ с дейност в района на ниво NUTS 2,
-РИЦ включва повече от 8 членове, като поне 1 (едно) от тях е общинска
или областна администрация,
моля да поясните броя членове по този показател включва ли всички
допустими членове на обединението-кандидат- задлжителни и
незадължителни, ( конкретно питането ни е за неправителствени
организации), посочени в 11.Допустими кандидати в условията за
кандидатстване.
на стр.16 от Условията за кандидатстване, съгласно "ВАЖНО: Освен
посочените в т. 2 и т. 3 задължителни членове на РИЦ, кандидатитеобединения могат да включват и членове, които са:
д) неправителствени организации;", може ли да разясните, допустимо ли е
участие на СНЦ в частна полза с учредители физически лица, регистрирано
през 2019 г. в Агенция по вписвания- Регистър на ЮЛНЦ.

Включването на юридическо лице, регистрирано по Закона за кооперациите,
като член на обединението-кандидат не е забранено, но то няма да бъде обект
на оценка, вкл. неговите данни не могат да бъдат взети предвид при оценката
на критериите по група 2 „Характеристики на фирмите членове на РИЦ с
дейност в района на ниво NUTS 2“ от Раздел I „Основни характеристики на
РИЦ и членовете му“ от Критериите за техническа и финансова оценка.
Условията за кандидатстване не поставят ограничения по отношение на
основната икономическа дейност на отделните членове на обединениетокандидат.
Броят на членовете на РИЦ по показател ІІ.І.1 от Приложение Й „Критерии и
методология за оценка на поректни предложения“ включва всички допустими
членове на обединението-кандидат (задлжителни и незадължителни),
включително неправителствените организации. Въпрос на преценка на
кандидата е с какво всеки от членовете на обединението ще допринесе за
дейността на РИЦ, което трябва да е постановено в учредителните документи в
съответствие с буква н) от т. 24 „Списък на документите, които се подават на
етап кандидатстване“ от Условията за кандидатстване.

Условията за кандидатстване по процедурата не поставят ограничение за
участие на неправителствени организации в частна полза, както и за датата на
тяхното учредяване. Въпрос на преценка на кандидата е с какво всеки от
членовете на обединението ще допринесе за дейността на РИЦ, което трябва да
е постановено в учредителните документи в съответствие с буква н) от т. 24
„Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“ от
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1. Във връзка с възможността за финансиране на разходи за СМР (само за
текущ ремонт), за нуждите на научната инфраструктура в съответствие със
ЗУТ, има ли необходими документи, които да служат за обосноваване на
този тип разходи, които трябва да се приложат към проектното
предложение, на етап кандидатстване?
Необходимо ли е напр., да се представи количествена сметка в качеството
на техническа спецификация и количествено-стойностна сметка в
качеството на оферта, или само се въвежда разходът за СМР в бюджета на
проекта и в съответната дейност от плана на изпълнение на проекта?
2. Във връзка с финансовите корекции за неизпълнение на индикатори,
които се определят съгласно посоченото в Приложение 2, т. 6 от ПМС № 57
от 28 март 2017 г., постигането на заложените индикатори ще се следи само
на етап финален отчет, като резултат от проекта или същите индикатори
трябва да се запазят за срок от 5 години или 3 години в случай на МСП след
извършване на окончателното плащане по проекта?
В тази връзка, необходимо ли е да се запази персоналът, в същия брой и
квалификация, след приключване на проекта и ако да – за какъв срок?
Необходимо ли да се запази броят на предприятията, участващи в РИЦ или
той може да бъде променен (намален или увеличен) след приключване на
проекта?
3. Може ли да бъде променян състава на РИЦ, след приключване на
проекта, включително да се променя и научноизследователската институция
(напр. при закриване на съответното звено или други непредвидени
обстоятелства), която е била част от обединението по време на неговото
изпълнение, като се спазва ангажиментът, бенефициентът да поддържа
научноизследователската инфраструктура (Елемент А) и всички останали
дълготрайни материални и нематериални активи, за които е получил
финансиране по договора, в срок от 5 години или 3 години в случай на
МСП след извършване на окончателното плащане по проекта?

Разяснения от УО
Условията за кандидатстване.
1. Условията за кандидатстване по процедурата не поставят изискване за
представяне на количествено-стойностна сметка (КСС) за предвидените СМР
за нуждите на научната инфраструктура. Въпреки това, остава задължението на
кандидата да обоснове и опише подробно разходите за ограничени строителномонтажни работи за текущ ремонт в т. 7 от Формуляра за кандидатстване, т.к.
разход, който не е обоснован, ще бъде премахнат от бюджета на проекта
служебно от Оценителната комисия.
2. и 3. Постигнатата стойност по отделните индикатори се отчита на финален
отчет в системата ИСУН 2020 и се определя по начина, указан в чл. 6.2 от
Административния договор за предоставяне на БФП (Приложение Р). УО ще
наложи финансова корекция на процент от верифицирания размер на
безвъзмездната финансова помощ при неизпълнение на одобрените по проекта
индикатори, посочени в раздел „Индикатори“ на формуляра за кандидатстване,
в съответствие с Наредбата за посочване на нередности, представляващи
основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за
определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ, приета с
ПМС № 57 от 28 март 2017 г.
Следва да имате предвид, че чрез Бизнес стратегията за създаване и развитие на
Регионалня иновационен център (Приложение И), кандидатът поема
ангажимент за създаване на условия, които да гарантират финансовата
устойчивост, както и условията, които да гарантират институционалната
устойчивост на проектните дейности и постигнатите резултати за период от 3
години след приключване на проекта. В този смисъл, персоналът и съставът на
РИЦ следва да бъдат запазени след приключване на проекта за период от 3
години. В случай че през този период възникне необходимост от промяна по
обективни причини (напр. смърт, майчинство по отношение на персонала;
закриване на съответната научноизследователска институция или др. под.),
бенефициентът следва да замени съответното лице или член на РИЦ с
еквивалентни такива.
Важно е да се отбележи, че бенефициентът е задължен да поддържа
научноизследователската инфраструктура (Елемент А) и всички останали
дълготрайни материални и нематериални активи, за които е получил
финансиране по договора, в срок от 5 години или 3 години в случай на МСП
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след извършване на окончателното плащане по проекта. В случай на
неизпълнение на това задължение от страна на бенефициента, Управляващият
орган изисква възстановяване на средствата по договора, вкл. дължимата
законна лихва.
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