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Дата на разясненията от УО: 24 февруари 2020 г.
1.

14.02.2020 г.

Здравейте,
работя по създаване на отдел за изграждане и поддържане на устойчиви
поликултурни стопанства към ЗП или фирмата, която имам. Това мое
намерение може ли да се подкрепи от накаква програма или тази: УО на
ОПИК обявява процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.022
„Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“
Снимката, която ви пращам е примерна на едно такова стопанство, които
ще са в размер от няколко до 100, 200дка.

По процедура BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от
съществуващи предприятия“, както и по всички процедури по Приоритетна ос 1
„Технологично развитие и иновации“ се подкрепят изключително проекти, чието
изпълнение води до внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или
до внедряване на иновация в бизнес процесите, насочена към производство на
стоки и предоставяне на услуги.
Недопустими по процедурата са кандидати, чиято основната икономическа
дейност, или дейността, за която кандидатстват, се отнася до :
• сектора на първично производство на селскостопански продукти;
• сектора на преработка и продажба на селскостопански продукти, в следните
случаи:
- когато размерът на помощта е определен въз основа на цената или количеството
на тези продукти, които се изкупуват от първичните производители или се
предлагат на пазара от съответните предприятия; или
- когато помощта е обвързана със задължението да бъде прехвърлена частично
или изцяло на първичните производители;
Внедряваните иновации по процедурата следва да попадат в приоритетните
направления на тематичните области на ИСИС (посочени в т.13.1 от Условията
за кандидатстване). Една от четирите тематични области на ИСИС е „Индустрия
за здравословен живот и био-технологии“.
Следва да имате предвид, че проектите, реализирани в тематичната област,
следва да са съобразени с критериите за недопустимост на кандидатите, описани
в т. 11.2
и по-специално демаркацията с ПРСР и ограниченията за
предприятията от секторите на рибарството и аквакултурите, първично
производство на селскостопански продукти; преработката и продажбата на
селскостопански продукти
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Наличната в запитването информация не е достатъчна за предоставянето на
категоричен отговор, като следва да имате предвид, че окончателно решение
относно допустимостта на даден проект и кандидат ще бъде взето от
Оценителната комисия в Управляващия орган, която ще разполага с цялата
специфична информация относно проектното предложение. В тази връзка е
необходимо да се уточни и че разясненията по настоящата процедура не могат да
съдържат становище относно качеството на проектното предложение.

2.

3.

16.02.2020 г.

16.02.2020 г.

Здравейте,
Съгласно Приложение 10, КРИТЕРИИ И МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОЦЕНКА
НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
В III. Приоритизиране на проекти, т. 2 Регионална приоритизация за
проекти
Бих желал да Ви задам следните въпроси:
1. Къде попада гр.София?
2. Предприятието-кандидат е регистрирано (има седалище) в гр.София и
всички инвестиции (съгласно заявените разходи по Елемент А
„Инвестиции“ от бюджета) ще се реализират на територията на област
Враца. Това допустимо ли е по процедурата и ако е допустимо, ще донесе
ли 5 т.
Здравейте,
имам следните въпроси:
1) Разходите за заплати и осигуровки на екипа, който ще осъществи
внедряването на иновацията може ли да бъде покрит от "субсидията" по
програмата?
2) Предприятие, което не е осъществявало дейност до момента може ли да
кандидатства по програмата?
Предварително благодаря за отделеното време.

Приоритет по процедурата ще бъде даден на проекти на кандидати, които са
регистрирани (имат седалище) и се изпълняват на територията на определени
области сравнително не толкова добре развити райони в страната (изрично
посочени в критерий III.2 „Регионална приоритизация на проекти“ от Критериите
за техническа и финансова оценка).
Тези райони не включват гр. София, който е най-развитият град и столица в
страната, поради което кандидат, който е регистриран (има седалище) в гр.
София независимо от мястото на изпълнение на проекта няма да получи точки по
критерий III.2 „Регионална приоритизация на проекти“ от Критериите за
техническа и финансова оценка.
1) Допустимите разходи по процедура BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране
внедряването на иновации от съществуващи предприятия“ са посочени в т. 14.2.
„Допустими разходи“ от Условията за кандидатстване и не включват разходи
за заплати и осигуровки на екипа, който ще осъществи внедряването на
иновацията.
2) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са кандидати,
които имат минимум три приключени финансови години (2016, 2017 и 2018 г.).
Следва да имате предвид, че оценката по критериите за техническа и финансова
оценка по раздел II.„Иновативен капацитет и финансова стабилност на
кандидата“ (с обща тежест 39 т. от общо 90) се определя на база на данните от
счетоводно-отчетните документи на предприятията за периода 2016-2018 г., като
в случай че предприятието не е осъществявало дейност през посочения период,
то няма да получи точки по критериите от раздел II. Проектните предложения,
получили по-малко от 54 точки на етап „Техническа и финансова оценка” ще
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бъдат отхвърлени.

4.

17.02.2020 г.

Здравейте,
по какъв начин следва да бъде изчислен средносписъчният брой на
персонала по критерия НИРД за 2016, 2017 и 2018 г:
- ред 1001 + ред 1400 + ред 1600 или - ред 1000 + ред 1400 + ред 1600

Информация за изчисляването на критерий II. 2. „Научно-изследователска и
развойна дейност (НИРД) на предприятиято за 2016, 2017 и 2018 г.“ е налична в
колона източник за информация по този критерий от Критерии и методология за
оценка на проектни предложения (Приложение №10 от Условията за
кандидатстване). По-конкретно процента на наетите лица на ЕПРВ, които се
занимават с НИРД се изчислява както следва:
Персонал 2016 г. – ред „Наети лица по трудово или служебно правоотношение
(на пълно и непълно работно време)“ (код 1000) плюс ред „Наети лица по
договор за управление и контрол (без тези, включени в кодове 1000, 1500 и
1600)“ (код 1400) плюс ред „Работещи собственици (без тези, включени в код
1000 и код 1400)“ (код 1600) от Отчет за заетите лица, средствата за работна
заплата и други разходи за труд за 2016 г..
Персонал 2017 г. – ред „Наети лица по трудово или служебно правоотношение
(на пълно и непълно работно време)“ (код 1000) плюс ред „Наети лица по
договор за управление и контрол (без тези, включени в кодове 1000, 1500 и
1600)“ (код 1400) плюс ред „Работещи собственици (без тези, включени в код
1000 и код 1400)“ (код 1600) от Отчет за заетите лица, средствата за работна
заплата и други разходи за труд за 2017 г..
Персонал 2018 г. – ред „Наети лица по трудово или служебно правоотношение
(на пълно и непълно работно време)“ (код 1000) плюс ред „Наети лица по
договор за управление и контрол (без тези, включени в кодове 1000, 1500 и
1600)“ (код 1400) плюс ред „Работещи собственици (без тези, включени в код
1000 и код 1400)“ (код 1600) от Отчет за заетите лица, средствата за работна
заплата и други разходи за труд за 2018 г.
Средно списъчен брой на персонала – средноаритметична стойност на персонала
за 2016 г., 2017 г. и 2018 г.
Забележка: В случай на предприятия, несъставящи баланс данните за ред „Наети
лица по трудово или служебно правоотношение (на пълно и непълно работно
време)“ (код 1000) следва да бъдат взимани от Справка 2 „Заети лица“, ред
„Наети по трудов договор“ (код 1001)
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5.

17.02.2020 г.

Здравейте,
във връзка с т. 13 "Дейности, допустими за финансиране", I "Допустими
проекти" от Условията за кандидатстване, моля за разяснение какво е
съдържанието на понятието "внедрена иновация"? По какъв начин следва
да бъде доказано "внедряването"?

Съгласно текст от т.13. "Дейности, допустими за финансиране" към момента на
приключване на изпълнението на проекта иновацията трябва да бъде внедрена и
при подаване на финалния отчет бенефициентът следва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да
предостави доказателства в подкрепа на това. За целите на верификацията,
бенефициентът следва да представи достатъчен обем, обективно измерими
доказателства, че проектната иновация е реализирана стока или услуга, която е
нова или значително подобрена по отношение на нейните свойства или начини
на използване. Това включва и значителните подобрения в техническите
характеристики, компонентите и материалите, степента на удобството при
ползване или в някакви други функционални характеристики.
При неизпълнение на изискването получената безвъзмездна помощ подлежи на
възстановяване, вкл. начислената законна лихва. Начинът на доказване на
внедряването (въвеждането) на иновацията зависи от всеки конкретен проект и
съответно от спецификата на иновацията, като кандидатите следва да преценят
техническата осъществимост на внедряваната иновация, за която кандидатстват и
съответно подписват договор.

6.

17.02.2020 г.

Здравейте,
Бих желал да бъда информиран относно следните въпроси:
1. Микропредприятието има седалище на територията на селски район и е
заявило за подпомагане дейности по проекта, които ще се осъществяват
извън община на територията на селските райони в Република България.
2. Микропредприятието има седалище извън територията на селски район
и е заявило за подпомагане дейности по проекта, които ще се
осъществяват в община на територията на селските райони в Република
България.
Допустимо ли е за кандидатстване по процедурата това
микропредприятие?

С оглед избягване на припокриването на интервенциите между Оперативна
програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 и Програмата за
развитие на селските райони 2014-2020, подкрепа по настоящата процедура за
подбор на проекти не могат да получават кандидати, които са изчерпателно
посочени в т. 11.2. „Критерии за недопустимост на кандидатите“ от Условията за
кандидатстване и включват:
• микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните
предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на
селски район, съгласно определението в т. 8.1. Описание на общите условия от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и са
заявили за подпомагане дейности по проекта, които ще се осъществяват в
община на територията на селските райони в Република България. Списък на
общините в обхвата на селските райони на Република България е даден в
Приложение 12 към Условията за кандидатстване.
• микропредприятия, по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните
предприятия, осъществяващи инвестиции, свързани с преработка и/или
маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти
извън Приложение № I от Договора за създаване на европейската общност
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(Приложение 11), или с производството на памук, в случай че тези инвестиции
се осъществяват на територията на селските райони съгласно определението в т.
8.1. Описание на общите условия от Програмата за развитие на селските райони
за периода 2014 – 2020 г. Списък на общините в обхвата на селските райони на
Република България е даден в Приложение 12 към Условията за кандидатстване.
В тази връзка и при спазване на всички останали критерии за допустимост от
Условията за кандидатстване:
1. По процедурата е допустимо участие на микропредприятие, което има
седалище на територията на селски район и е заявило за подпомагане дейности
по проекта, които ще се осъществяват (изцяло) извън територията на община/и,
попадаща/и в обхвата на селските райони в Република България.
2. Микропредприятието, което има седалище извън територията на селски район
и е заявило за подпомагане дейности по проекта, които ще се осъществяват на
територията на община/и, попадаща/и в обхвата на територията на селските
райони в Република България е допустимо, доколкото не осъществява
инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански
продукти в неселскостопански продукти извън Приложение № I от Договора за
създаване на европейската общност (Приложение 11), или с производството на
памук.

7.

17.02.2020 г.

Здравейте,
съюзът "или" в края на критерий "Надграждане на резултати по програми
за финансиране на иновации" отнася ли се до долната алтернатива
"Проектът не отговаря на нито едно от гореописаните изисквания" или
има технически пропуск?

Съгласно криетрий III. 3. “Надграждане на резултати по програми за
финансиране на иновации” от Техническа и финансова оценка когато проектноте
предложения се оценяват, съобразно съответстващата колона на реда на
съответния критерий, т.е. съюзът "или" в края на критерий "Надграждане на
резултати по програми за финансиране на иновации" не се отнася до долната
алтернатива "Проектът не отговаря на нито едно от гореописаните изисквания".

8.

17.02.2020 г.

Здравейте,
Ние сме голямо бюджетно предприятие, което се финансира със субсидия
от държавния бюджет, както и със собствени приходи, дарения и
завещания. Моля да ни информирате дали сме легитимни за участие с
проектно
предложение
в
процедурата
BG16RFOP002-1.022
„СТИМУЛИРАНЕ
ВНЕДРЯВАНЕТО
НА
ИНОВАЦИИ
ОТ
СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ".
Благодарим ви предварително.

По процедура BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от
съществуващи предприятия“ са допустими търговци по смисъла на Търговския
закон или Закона за кооперациите, независимо от тяхната категория (МСП или
големи предприятия).
В тази връзка, доколкото бюджетно предприятие (което съгласно ЗМСП е голямо
предприятие), което се финансира със субсидия от държавния бюджет, е
търговец по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите е
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допустим кандидат по процедурата при спазване на всички изисквания за
допустимост по процедурата.
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