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Съгласно чл. 30, ал. 1, т. 17 вр. чл. 21, ал. 1, т. 15 ЗВО, университетите имат
право да участват в търговски дружества само по условие и ред, определени
с акт на Министерския съвет. Такъв акт все още не е приет. Означава ли
това, че по настоящата процедура търговски дружества с участие на
университетите на практика са изключени?

1. Допустимо ли е кандидатът и научно-изследователската инфраструктура,
която ще бъде закупена по проекта, да бъдат разположени в помещения под
наем или преотстъпени за ползване такива.
В случай, че отговорът е да – трябва ли да се прилага договор и има ли
специфични изисквания към него (за срок на договора, вписване в Агенция
по вписванията и др.)?
2. В случай, че отговорът на въпрос № 1 е да и във връзка с допустимостта
на разходите за текущ ремонт (съгл. определението, дадено приложение О),
могат ли същите да се считат за допустими, ако научната инфраструктура е
разположена в сграда, която не е собственост на кандидата, а е взета под
наем или преотстъпена за ползване?
3. Съгл. т. 14.2 от условията за кандидатстване, допустими са разходи за
придобиване на ДМА – изследователско, изпитателно и друго съпътстващо
оборудване за научно-изследователска дейност, необходимо за изграждане
на нови или разширяване и модернизация на съществуваща научноизследователска инфраструктура.
В тази връзка, ще бъдат ли приети за допустими разходи за оборудване,
необходимо за създаване на необходимата работна среда за научноизследователската инфраструктура?
Напр. при необходимост от определени условия на микроклимата –
влажност, температура, резервно ел. захранване (за осигуряване на работа
на изследователското оборудването по време на аварии) и др., допустимо ли
е да се предвидят разходи за климатици/ термо-помпи, генератори и др..,
които да попадат като разход под определението „друго съпътстващо
оборудване“ от елемент А на допустими разходи?

Доколкото и докогато Постановление на Министерския съвет за условията и
реда за създаване на търговски дружества от държавните висши училища не е
прието, университетите не могат да участват в търговски дружества.
От друга страна, съгласно т. 11.1 „Критерии за допустимост на
кандидатите“ от Условията за кандидатстване, университети могат да участват
в другата допустима правна форма по процедурата - сдружения по смисъла на
Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
1. Условията за кандидатстване по процедурата не поставят ограничение,
научно-изследователската инфраструктура, която ще бъде закупена по проекта,
да бъде разположена в помещения под наем. Следва да имате предвид, че
разходите за наем не попадат в обхвата на допустимите разходи по процедурата
и следва да се финансират със собствени средства на кандидата.
2. Посочените в запитването Ви разходи за текущ ремонт (съгласно
определението, дадено приложение О) са допустими за финансиране.
3. Посочените разходи за оборудване, необходимо за създаване на подходяща
работната среда за научноизследователската инфраструктура са допустими по
процедурата, стига действително да водят до изграждане и развитие на
съвременна научноизследователска и иновационна инфраструктура и
експертиза за провеждане на приложни изследвания от отворен тип.
Дълготрайните материални и нематериални активи, придобити със средства по
проекта, следва да бъдат използвани единствено в стопанския обект, който
получава помощта, да бъдат амортизируеми, да бъдат закупени при пазарни
условия от трети страни, несвързани с купувача и да бъдат включени в
активите на обединението, получаващо помощта, съгласно приложимите
счетоводни стандарти, както и да останат свързани с проекта, за който е
предоставена помощта, за период от минимум пет години или три години в
случай на МСП от окончателното плащане.
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Академично звено към БАН с регистрация гр.София, но основният му
капацитет и дейност от 2017 г. осъществява в друг регион за планиране от
NUTS 2, където се предвижда изграждането на РИЦ (извън София). В този
случай като потенциален член на обеинението-кандидат как да
позиционираме академичното звено- като присъщо за региона на РИЦ или
като к член от друг, различен от региона на РИЦ?

Академично звено към БАН с регистрация в гр.София, чието основен капацитет
и дейност от 2017 г. се осъществяват в друг регион за планиране от NUTS 2,
където се предвижда изграждането на РИЦ (извън София), може да се
позиционира като присъщо за региона на РИЦ (основен член на обединението).
За целта е необходимо да го удостовери с попълването на Декларация за
осъществяване на научно-изследователска дейност в района, в който ще се
осъществява проекта (Приложение Г).
Напомняме, че същото академично звено може да се позиционира и като
допълнителен член в обединението от друг регион, различен от региона на
РИЦ.
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