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Във връзка с индикатор за изпълнение "Брой изследователи, работещи в
подобрени инфраструктурни обекти за научни изследвания - които (1) пряко
осъществяват научноизследователска и развойна дейност и (2) са пряко
засегнати от проекта" и уточнението, ВАЖНО: В индикатора не следва да
се включва/т лице/а от персонала, ангажиран/и с професионалното
управление на РИЦ.
1. Допустимо ли е изследователите да бъдат лица, които са част от
персонала на компании - ЮЛ, членове на РИЦ-а и се включват в пряко
осъществяване на научните приложни изследвания в РИЦ.
2. Така формулиран критерият в текста ".... работещи в подобрени
инфраструктурни обекти за научни изследвания ", предполага само
подобряване на съществуваща инфраструктура или следва да се тълкуват и
новосъздадените по проекта научноизследователски инфраструктури.
Във връзка с индикатор „Публични разходи за НИРД (GOVERD плюс
HERD) финансирани от предприятията във всички области извън BG411
област София (столица), като % от общите публични разходи за НИРД
(GOVERD плюс HERD)“,както и допълнителните указания посочени в
Информация за отчитането на индикаторите за резултат и индикаторите за
изпълнение на ОПИК, публикувана на следния интернет адрес:
http://opic.bg/opik/operativna-programa , в Таблица-2 Индикатори за резултат
по приоритетни оси, инвестиционни приоритети и специфични
цели,Приоритетна ос 1 Технологично развитие и иновации Инвестиционен
приоритет 1.1 Технологично развитие и иновации (чл. 5, параграф 1, буква
„б“ от Регламент (ЕС) 1301/2013) СЦ „Повишаване на иновационната
дейност на предприятията“ за индикатор 3. Публични разходи за НИРД
(GOVERD плюс HERD) финансирани от предприятията във всички области
извън BG411 област София (столица), като % от общите публични разходи
за НИРД (GOVERD плюс HERD) за Целева стойност (2023) е посочена
сотйност 2,3 %.
Моля да уточните, тази сотйност от 2,3 % за целева стойност (2023) сумарно
за всички проекти по процедурата ли е целева стойност за индикатора или
следва да бъде целева стойност за постигане за отделен проект?
В публикуваните на 16 март Указания на УО на ОПИК във връзка с
обявяването на извънредно положение на територията на страната,

1. Съгласно Методологическите насоки за отчитане на индикаторите за
резултат и изпълнение по ОПИК (вер.2), при отчитане стойността на
индикатора за изпълнение "Брой изследователи, работещи в подобрени
инфраструктурни обекти за научни изследвания - които (1) пряко осъществяват
научноизследователска и развойна дейност и (2) са пряко засегнати от
проекта", ще се вземе предвид броят заети работни места еквивалент на пълно
работно време в научноизследователска инфраструктура, които (1) пряко
осъществяват научноизследователска и развойна дейност и (2) са пряко
засегнати от проекта. В този смисъл е допустимо лица, които са част от
персонала на ЮЛ, членове на обединението-кандидат да се включват пряко в
осъществяване на научните приложни изследвания в РИЦ.
2. Индикаторът „Брой изследователи, работещи в подобрени
инфраструктурни обекти за научни изследвания“ следва да се тълкува като
отнасящ се както до подобрената научноизследователска инфраструктура, така
и към новосъздадената такава.
3. Както е посочено в „Информация за отчитането на индикаторите за резултат
и индикаторите за изпълнение по ОПИК“ на цитираната Интернет страница,
индикаторът „Публични разходи за НИРД (GOVERD плюс HERD)
финансирани от предприятията във всички области извън BG411 област
София (столица), като % от общите публични разходи за НИРД (GOVERD
плюс HERD)“ се изчислява като съотношение между разходите за НИРД
(общо в „Държавен сектор“ и в сектор „Висше образование“) във всички
области извън BG411 област София (столица) и общите за страната публични
разходи за НИРД (общо в „Държавен сектор“ и в сектор „Висше образование“).
В този смисъл, целевата стойност (2023) от 2,3% се изчислява от НСИ сумарно
за всички проекти по процедурата, като базисната сотйност е 1,98% и
кандидатът не попълва нищо във Формуляра за кандидатстване.
Благодарим Ви за проявения интерес към процедура BG16RFOP002-1.027
„Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)" и
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посочвате, че засега няма да има промяна в обявеният краен срок (5 май
2020).
В същото време, от съобщението на страницата на ОПИК „Днес, 20.03.2020
г., във връзка с необходимостта за вземане на спешни мерки за
преодоляване на възникващата икономическа криза като резултат на
пандемията с COVID – 19 и по инициатива на заместник министърпредседателя г-н Томислав Дончев се проведе работна среща. В рамките на
срещата бяха обсъдени възможностите за разходване на недоговорените към
настоящия момент средства, в т.ч. предвидените по текущо обявените и
планираните за обявяване процедури по Оперативна програма „Иновации
и конкурентоспособност“, в подкрепа на най-засегнатите сектори в
икономиката, включително и чрез гаранционни инструменти.”, не става
ясно дали ще има средства по отворените процедури.
В тази връзка е от изключителна важност за всички потенциални кандидати,
да имат яснота по следните въпроси:
1. Ако срокът остава непроменен, то бюджетът също ли остава непроменен?
2. Ако до крайният срок се налага промяна на бюджета с оглед
необходимостта от средства за справяне с кризата, към кой момент УО ще
го съобщи?
3. Ако срокът се удължи, към кой момент най-късно следва това да бъде
обявено/публикувано?
4. Какво ще се случи с подадените проекти до момента, както и
5. Какво ще се случи с подадените до 5 май 2020, но впоследствие поради
липса на бюджет, не могат да бъдат сключени договори, респ. изпълнени?
5. Какви мерки се предвиждат за решаване на тези и сходни казуси,
неминуеми породени от извънредната ситуация?
6. Не е ли по-редно сроковете по отворените процедури да бъдат прекратени
и обявени отново едва тогава, когато е напълно ясно дали ще има средства
по тях?

зададените въпроси. Към настоящия момент на европейско ниво е внесено
предложение за изменение на Регламенти 1301/2013; 1303/2013 и 508/2014
относно предприемането на специфични мерки за мобилизиране на инвестиции
в системите за здравеопазване на ДЧ и други сектори на икономиката, в
отговор на епидемията от COVID-19. В тази връзка и в съответствие с
предложенията на ЕК, Управляващия орган на ОПИК обмисля варианти за найефективно разходване на недоговорените средства. След като бъде взето
окончателно решение за конкретната процедура, както и за всички останали
действия, които ще бъдат предприети, Управляващият орган на ОПИК ще
информира всички заинтересовани лица.

Отговорите на тези въпроси са важни за всички кандидати, за да сме наясно
дали да влагаме време, средства и усилия за краткото време до крайния
срок, до края на който не се знае дали ще има средства.
Попълваме 5.Бюджет от Формуляра за кандидатстване,в он-лайн режим, в
редовете на бюджета,в полето БФП, СФ и Стойност въведени са сумите и
избран бутон запис на формуляра в системата в лентата долу на екрана.
Избираме излизане от профила, като при повторно влизане в профила при

Въпросът е изпратен на екипа на ИСУН 2020 и след извършване на служебна
проверка Ви уведомяваме за следното:
При избор на чекбокса за % в полето е изписана стойност 0,00% - реално
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избора на Действие Редакция на работни формуляри в 5.Бюджет сумите не
се визуализират. Само при избор на действие Преглед - сумите се
визуализират.

полето очаква от потребителя да въведе стойност дори тя да е 0,00% или 100%
и т.н. и чак тогава се пресмята съотношението и се записва в съответните
колони (БФП и СФ).
Във Вашия случай е маркиран чекбокса – не е въведен никакъв процент,
въвежда се в Стойност/Сума някаква стойност и се запаметява формуляра
(реално тъй като не е зададен % нищо не се записва в БФП и СФ). При ново
отваряне Стойност/Сума се преизчислява като БФП + СФ и така отново се
визуализират само нули.
1. Както е указано в част 7.2. Индивидуални за процедурата индикатори за
изпълнение на Условията за кандидатстване по процедурата, „при попълване на
целевата стойност на посочените индикатори, кандидатите задължително
следва да посочат положителна стойност, различна от „0“. Това означава, че
извън планираното в срока на проекта (напр. изобретения, които не са
патентоспособни), кандидатът трябва да предвиди и прогнозна стойност на
заявени патенти и полезни модели в следващите три години след приключване
на изпълнението на дейностите по проекта.

Въпрос 1:
Настоящата процедура предвижда специфичен индикатор „Брой заявени
патенти и полезни модели година N+3“, като целевата стойност
представлява прогнозната стойност на заявените патенти и полезни модели
сумарно от година N+1 до година N+3 включително, която кандидатът
предвижда;
Патент се издава за изобретения, които са патентоспособни. Когато
научната разработка на РИЦ не подлежи на патентоване, какво трябва да
отбележим на този индикатор?
Въпрос 2:
В Условията за кандидатстване кандидата трябва да представи Декларация
по чл. 25, ал. 2 от Закона за управление на средствата от европейските
структурни и инвестиционни фондове и чл. 7 от ПМС 162/2016 /, датирана и
подписана на хартиен носител от всички лица, с право да представляват
кандидата (независимо от това дали заедно и/или поотделно, и/или по друг
начин).
Моля да уточните, декларацията трябва ли да бъде попълнена от всеки с
право да представлява членовете на обединението или само от лицето/та с
право да представляват кандидата (обединението)
1. Съгласно условията за кандидатстване, допустимостта на кандидатите е
определена в т. 11. Допустими кандидати и по конкретно в т. 11.1 Критерии
за допустимост на кандидатите. Пак там е отбелязано че: ВАЖНО: Освен
посочените в т. 2 и т. 3 задължителни членове на РИЦ, кандидатитеобединения могат да включват и членове, които са:
д) неправителствени организации;
е) общински и областни администрации.
Конкретният въпрос е:
Има ли ограничения, посочените членове:
д) неправителствени организации;

2. Както е указано в част 24, т. в/ от Условията за кандидатстване и
Приложение Й, Част І. 1, т. 4, Декларацията по чл. 25, ал. 2 от Закона за
управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни
фондове и чл. 7 от ПМС 162/2016 трябва да е попълнена и подписана от всички
лица, които имат право да представляват кандидата, където под „лица, които
имат право да представляват кандидата“ следва да се разбират официалните
представители на обединението кандидат.

1. Условията за кандидатстване по процедурата не поставят ограничения за
участието на неправителствените организации и общинските/ областните
администрации в повече от едно обединение-кандидат, т.е. РИЦ. Съответните
общинска/областна администрация или неправителствена организация следва
внимателно да преценят доколко едно такова участие (в повече от един РИЦ) е
целесъобразно от гледна точка на административния и финансовия им
капацитет.
2. След извършване на служебна проверка от Управляващия орган на ОПИК
проблемът е отстранен и автоматичният отговор вече не се появява.
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е) общински и областни администрации.
да участват в повече от едно кандидат – обединение, респективно в
няколко РИЦ.
2. Във възка със зададен въпрос по процедура BG16RFOP002-1.027
Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ),
автоматично получих следният отговор, които гласи че в съответствие с чл.
26, ал. 8 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни
и инвестиционни фондове, въпроси, постъпили след 30.12.2019 г., няма да
бъдат регистрирани и разглеждани.
Съгласно условията за кандидатстване:
Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 16:30
часа на 05 май 2020 г.
и
Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения
във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок
за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се
задават само по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва
наименованието на процедурата за подбор на проекти:
Адрес на електронна поща: ric@mi.government.bg
Моля да се проверят причините за формирането на автоматичен отговор на
зададените въпроси в нарушение на Условията за кандидатстване.
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