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№

Дата на
получаване

Въпрос

Разяснения от УО
Дата на разясненията от УО: 11.03.2020 г.

1. 04.03.2020

1) Във връзка с изискването „РИЦ да включва едно висше учебно
заведение/научноизследователска организация или техни звена/институти ,
които могат да са от всеки район на ниво NUTS 2 в страната, но следва да
поемат ангажимент да развиват дейност в дадения район на РИЦ“ и
„посочените звена/институти могат да участват в обединениетокандидат единствено в случай че имат самостоятелна правосубектност, в
случай че нямат самостоятелна правосубектност, могат да участват
чрез висшето учебно заведение или научноизследователската организация,
към която принадлежат“, моля за разяснение относно следното:
Университет от гр. София осъществява научноизследователска дейност в
района на ниво NUTS 2, в който се планира дейността на РИЦ, чрез
регионален филиал Х, който няма собствена правосубектност и който
филиал ще бъде ангажиран в РИЦ. В този случай, в учредителните
документи на РИЦ кой следва да бъде посочен като участник - Университет
гр. София или Университет гр. София - Филиал Х?
2) Допустимо ли е участие на Университет от гр. София с конкретен
факултет и регионален филиал на същия университет (без самостоятелна
правосубектност) в един РИЦ като две научни организации?
3) В случай че има създаден РИЦ с участие на дадено висше учебно
заведение без посочване на конкретно звено/факултет и участие на същото
учебно заведение във втори РИЦ с конкретно посочен факултет, счита ли се
за
изпълнено
условието
„Едно
висше
учебно
заведение
/научноизследователска организация или техни звена/институти може да
участват само в едно обединение на територията на страната. Едно
висше учебно заведение /научноизследователска организация може да
участва в повече от едно обединение, в случай че в отделните обединения
участва чрез различни свои звена/институти, вкл. факултети.”?

1) Съгласно т. 11.1 от Условията за кандидатстване, допустими членове на
обединението-кандидат по процедурата са акредитирани български висши
училища и основни техни звена, като посочените звена (факултети, колежи,
др.) могат да участват в обединението-кандидат единствено в случай че имат
самостоятелна правосубектност. В случай че нямат самостоятелна
правосубектност, те отново могат да участват, но чрез висшето учебно
заведение, към което принадлежат. В случаите, при които съответното звено
няма самостоятелна правосубектност и участва в обединението-кандидат чрез
университета в гр. София, то в Учредителните документи на обединениетокандидат е необходимо да бъде посочено, че участва университетът в гр.
София, чрез съответнто звено (факултет, колеж, др.).
2) Един университет може да участва в повече от едно обединение, в случай че
в отделните обединения участва чрез различни свои звена/факултети.
Информацията с кое звено/факултет участва университетът се попълва в раздел
2 „Данни за кандидата“ от Формуляра за кандидатстване, поле „Допълнително
описание“. В Условията за кандидатстване няма поставено ограничение
относно максимален брой на различни основни звена, по смисъла на чл.25, ал.2
от Закона за висшето образование, с които може да участва един университет
(вкл. и от гр. София) в един РИЦ. В допълнение, обръщаме внимание, че
съгласно Условията за кандидатстване не е допустимо участието като член на
РИЦ на регионален филиал на университет, тъй като съгласно чл.25, ал.4 от
Закона за висшето образование филиалите не са основни звена, а териториално
изнесени структури на висшето училище.
3) В случай че даден университет участва само в един РИЦ, без значение дали е
посочено конкретното звено/факултет, с които ще изпълнява проекта,
цитираното във въпроса изискване за допустимост от Условията за
кандидатстване ще се счита за изпълнено. Когато обаче даден университет
участва в повече от един РИЦ по процедурата, то тогава следва да бъде
посочено конкретно/и звено/а/факултет/и, чрез които ще участва във всеки
един от РИЦ-овете, с оглед преценката за съответствие с изискванията за
допустимост.
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Съгласно целите на процедурата и допустимите дейности, формулирани в
Условията за кандидатстване, допустимите дейности по Елемент А са
"Придобиване на изследователско, изпитателно и друго съпътстващо
оборудване за научноизследователска дейност, необходимо за изграждане
на нова или разширяване и модернизация на съществуваща
научноизследователска инфраструктура съгласно специализацията по
ИСИС".
Съответно и допустимите разходи са за: "Разходи за придобиване на
дълготрайни материални активи (ДМА) – изследователско, изпитателно и
друго съпътстващо оборудване за научноизследователска дейност,
необходимо за изграждане на нови или разширяване и модернизация на
съществуваща
научноизследователска
инфраструктура
съгласно
специализацията по ИСИС".

1. Съгласно Условията за кандидатстване основната цел на процедура
BG16RFOP002-1.027 „Създаване и развитие на Регионални иновационни
центрове
(РИЦ)“
е
„изграждане
и
развитие
на
съвременна
научноизследователска и иновационна инфраструктура за провеждане на
приложни изследвания от отворен тип, способстващи за ускорено
икономическо и социално развитие на българските региони“. В този смисъл,
закупеното по проекта оборудване (ДМА и/или ДНА) следва да се използва за
научноизследователска дейност, която може да включва „извършване на
изследвания и анализи (вкл. чужди добри практики) за разработване на нови
технологии и процеси“.

От друга страна, в критериите за оценка, Част II „Визия и стратегия за
развитието на РИЦ (в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план)”,
т. 3. Стратегия за
пазарна
приложимост
и
жизнеспособност
на
продуктите/услугите на РИЦ, се оценява пазарното развитие на
продуктите/услугите на РИЦ.
В тази връзка, моля за конкретно разяснение по следните въпроси:
1. Закупеното по проекта оборудване (ДМА) трябва ли да е предназначено
единствено и само с изследователски и изпитателни дейности, извършвани
от РИЦ за собствени нужди и/или за нуждите на своите членове и/или други
външни фирми?
2. Допустимо ли е на изследователското оборудване, закупено по проекта,
да се извършват изпитвания и тествания на различни продукти на фирми
(които продукти не са собствена разработка на РИЦ-а), което да
представлява услуга (но не непременно иновативна) от страна на РИЦ-а?
3. Допустимо ли е изследователското оборудване да бъде използвано и за
производство на иновативни продукти, собствена разработка на РИЦ-а,
които да бъдат реализирани на пазара от РИЦ-а?
4. Допустимо ли е на изследователското оборудване да се произвеждат
иновативни продукти, които не са собствена разработка на РИЦ-а, но РИЦ-а
ги произвежда за свои клиенти- фирми?

2. В Условията за кандидатстване по процедурата е посочено, че за да са
допустими разходите за ДМА и ДНА, същите следва действително да водят до
изграждане и развитие на съвременна научноизследователска и иновационна
инфраструктура и експертиза за провеждане на приложни изследвания от
отворен тип (с. 34 от УК). Съгласно чл. 26 от Регламент (ЕС) № 651/2014 това
означава, че достъпът до инфраструктурата е свободен („отворен“) за няколко
ползватели и се предоставя на прозрачна и недискриминационна основа. В
случай че описаната в запитването дейност отговаря на посоченото изискване
същата би била допустима.
3. Както е посочено в УК и Приложение Й „Критерии и методология за
оценка“, ще бъде даден приоритет на проекти на кандидати, които водят до
постигане на по-високо ниво на технологична готовност (7, 8 и 9 по TRL scale),
но това не означава, че е допустимо производството и пазарната реализация на
такива иновативни продукти. В допълнение, кандидатите са задължени да
посочат в т. 8 от Формуляра за кандидатстване прогнозната стойност на броя
сключени договори за предоставяне на услуги от научноизследователската
инфраструктура през първите три години след приключването на изпълнението
на дейностите по проекта, както и броя на заявените патенти и полезни
модели за същия период.
4. Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата е допустимо
придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) с цел извършване на
научноизследователска дейност. В тази връзка закупуването по проекта на
активи (ДМА и/или ДНА), които ще се използват за производствени цели е
недопустимо.
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В Условията за кандидатстване на стр.16 изрично е посочено, че „едно
висше учебно заведение /научноизследователска организация или техни
звена/институти може да участват само в едно обединение на
територията
на
страната.
Едно
висше
учебно
заведение
/научноизследователска организация може да участва в повече от едно
обединение, в случай че в отделните обединения участва чрез различни свои
звена/институти, вкл. факултети.“ . В същото време се прави
уточнението, че „посочените звена/институти могат да участват в
обединението-кандидат единствено в случай че имат самостоятелна
правосубектност. В случай че нямат самостоятелна правосубектност,
могат
да
участват
чрез
висшето
учебно
заведение
или
научноизследователската организация, към която принадлежат.“

Разяснения от УО

Моля, запознайте се с разясненията на Управляващия орган по въпрос № 2.2.
В Условията за кандидатстване по процедурата няма поставено ограничение за
това обединениятата, в които участва даден университет/научна организация да
не са в един и същ район на ниво NUTS 2. В тази връзка посочената в
запитването хипотеза е възможна и допустима.
Моля, запознайте се и с разяснението на УО по въпрос № 1.1.

С оглед на така заложените условия, налице е следната хипотеза:
В структурата на един ВУЗ „А“ са включени факултет Х, факултет У и
факултет Z. Поради спецификата на нормативната уредба, нито един от
посочените факултети (X, Y и Z) няма самостоятелна правосубектност. В
рамките на обединение 1 (РИЦ 1) ВУЗ „А“ участва чрез своя факултет Х. В
същото време, същият ВУЗ „А“ участва в друго обединение 2 (РИЦ 2), но с
факултет „У“. Аналогично – в обединение 3 (РИЦ 3) с включен факултет
“Z”. Обръщаме внимание, че в така описаната хипотеза обединенията касаят
един и същи регион на ниво NUTS 2.
Моля да потвърдите допустимостта ВУЗ „А“ да участва в три отделни
обединения (РИЦ) посредством три различни факултета от своята структура
в един и същ регион на ниво NUTS 2.
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