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Допустимо ли е юридически лица, регистрирани по Търговския закон,
развиващи дейност в района за планиране, които са станали учредители на
РИЦ в същия район за планиране, да участват като учредители и в друго
сдружение РИЦ, в същия регион за планиране, при положение, че първото
сдружение РИЦ, в което фирмите са учредители, няма да кандидатства за
финансиране по процедура BG16RFOP002-1.027 „Създаване и развитие на
Регионални иновационни центрове (РИЦ)“?
Във връзка с критерий II.Визия и стратегия за развитие на РИЦ 1.Стратегия
за ускорено развитие на областта на специализация на РИЦ чрез конкретни
научно-изследователски дейност и по-специално: "Предвижда се използване
на изградения капацитет и резултатите от извършените изследвания в
рамките на Центровете за компетентност и Центровете за върхови
постижения", моля да разясните
1.На регионално ниво или е допустимо в национално ниво надграждане и
използване на капацитета на Центорве за комептентност и Центрове за
върхови постижения.
2.От друга страна,тези Центорве са в етап на изграждане, допустимо ли е
заложените цели в Бизнес стратегията на РИЦ за използване на създаден
капацитет от Центорвете, да бъде заложена за дългосрочен план.
3.Обединението-кандидат или негов член следва да участва в Център за
компетентност или Център за върхови постижения или използването на
резултатите от тези центрове е възможно да бъдат на пазарен принцип.

В Условията за кандидатстване по процедурата е поставено единествено
изискването предприятията, които развиват дейност в няколко района за
планиране да могат да участват само в едно обединение в един от районите за
планиране на територията на страната.
При спазване на така посоченото изискване, изложената в запитването
хипотеза е допустима.
1. и 2. Както е посочено в Критериите и методологията за оценка на проектни
предложения по процедурата (Приложение И към Условията за
кандидатстване), за извършване на оценката по критерий II.1, който е част от
раздел II „Визия и стратегия за развитието на РИЦ (в краткосрочен,
средносрочен и дългосрочен план)“, в своята бизнес стратегия кандидатът
следва да опише и обоснове как е предвидено използването от страна на РИЦ
на изградения капацитет и резултатите от извършените изследвания в рамките
на Центровете за компетентност и Центровете за върхови постижения, в
съответствие с краткосрочната и/или средносрочната и/или дългосрочната
стратегия за ускорено развитие на областта на специализация на РИЦ чрез
конкретни научно-изследователски дейности и как това ще отговори на
нуждите на бизнеса на регионално ниво. В този смисъл, изграденият капацитет
и резултатите от извършените изследвания в Центорвете за комептентност и
Центровете за върхови постижени следва да се използват и да бъде надградени
съобразно профила на различните центрове, а резултатите – да се използват на
регионално ниво.
3. Условията за кандидатстване по процедурата не поставят изискване за
участие на обединението-кандидат или негови членове в съответните Центрове
за компетентност и Центрове за върхови постижения. В този смисъл,
изграденият капацитет и резултатите от извършените изследвания в тях могат
да се използват на пазарен принцип.

6. 16.03.2020

1. Във връзка с допустимостта на проектите и съответствието им с
тематичните области на ИСИС, възможно ли е изпълнението на един проект
да води до приоритетни направления в две различни тематични области на
ИСИС?
1.1. В случай, че отговорът е положителен, ако едната област е приоритетна

1. В случай че проектът се изпълнява в повече от една от тематичните области
на ИСИС следва в т. 11.1 „Съответствие на проекта с Иновационната стратегия
за интелигентна специализация“ на Формуляра за кандидатстване да се посочи
едно водещо „приоритетно направление (подобласт)” на ИСИС.
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за района на планиране, а другата не е, как кандидатът следва да се очаква
да бъде оценен по критерий III.1. „Регионална специализация на РИЦ, съгл.
ИСИС“ – с максимална оценка от 5 т., защото включва тематична област,
приоритетна за региона или точките биха се редуцирали пропорционално
(напр. 5 т. за приоритетна + 0 т. за неприоритетна = 5/2 = 2,5 т.)?

В този случай, при оценката по критерий III.1 „Регионална специализация на
РИЦ съгласно ИСИС“ ако водещата тематична област попада в приоритетните
тематични области на ИСИС за съответния регион, кандидатът ще получи 5
точки. Присъждането на 2.5 точки по критерия е недопустимо.

2. Във връзка с допустимостта на дейностите, съгл. т. 13. 1 от Условията за
кандидатстване, II. Допустими дейности, ще се счита ли за допустим разход
изграждане на климатизация, необходима за функционирането на част от
предвиденото за закупуване по проекта оборудване (без наличието на
такава, на практика то не може да функционира), в ролята му на
съпътстващо оборудване за научно изследователска дейност?
2.1. Ако да, то тя или елементите й биха ли се считала за ДМА, като се има
предвид, че основните й елементи са вътрешни тела (топлообменници/
конвектори) и външно тяло (блок/ чилър/ термо-помпа), които реално ще са
закрепени за сградата, но биха могли да бъдат премествани (ако това е
необходимо и когато е допустимо) и само минимална част от инвестицията
(0-1%) се отнася до монтиране в сградата на тръби/ връзки и др.? Въпросът
е породен от възможно тълкуване на климатизацията като СМР и респ.
препращане на разхода към разходи от Елемент Б.
2.2. Как следва да се заложи такъв тип инвестиция в бюджета – като общ
актив или следва де се раздели на елементите, от които е изградена?

2. Допустимите дейности/разходи по настоящата процедура включват
придобиване на 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. Дейностите/разходите по Елемент А следва да се изпълняват при
условията на режим „инвестиционни помощи за научноизследователски
инфраструктури“ съгласно чл. 26 от Регламент (ЕС) № 651/2014. В
съответствие с Регламент (ЕС) № 651/2014, под „научноизследователска
инфраструктура“ се разбират съоръжения, ресурси и свързани с тях услуги,
използвани от научната общност за провеждане на научни изследвания в
съответните области, и обхваща научно оборудване или набори от
инструменти, ресурси, основани на знанието, като колекции, архиви или
структурирана научна информация, помощни инфраструктури, основаващи се
на информационни и телекомуникационни технологии от типа GRID,
компютърна техника, софтуер и средства за комуникация, както и всички други
средства с уникален характер, позволяващ провеждането на научни
изследвания.
В този смисъл, посочените в запитването Ви разходи не отговарят на
посочените по-горе изисквания и са недопустими по процедурата.
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