ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА
BG16RFOP002-2.009 „РАЗВИТИЕ НА КЛЪСТЕРИ В БЪЛГАРИЯ“
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Разяснения от УО

Дата на разясненията от УО: 26 януари 2017 г.
48. 20.01.2017 г.

Здравейте,
Във връзка с процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в
България“:
1. Моля да потвърдите, че за да бъде изпълнен критерият за Тематично
приоритизиране, трябва да са спазени едновременно и двете условия: 1)
проектът да попада в приоритетните тематични области, изведени на база
на регионалната специализация, заложена в ИСИС и 2) Седалището и
мястото на управление на клъстера също да са в съответния регион за
планиране?
2. Как следва да бъдат уредени правата на собственост върху активите,
закупени по проекта? Активите трябва да станат собственост на самото
клъстерно обединение или могат да се разглеждат като съвместна
инвестиция на участниците (членовете) в обединението? Ако вторият
случай е приложим, как следва да се разглеждат правата на собственост и
заприходяването на активите в зависимост от % участие в общата
стойност на съфинансирането от страна на бенефициента?
Благодаря Ви предварително.
Подател: Светослав Маноилов
Ел. поща: heraklit@abv.bg

1. Критерий „Тематично приоритизиране“ от критериите за техническа и
финансова оценка включва преценка по отношение на това дали проектът попада
в приоритетните тематични области на ИСИС за съответния регион. С оглед на
коректната оценка на проектните предложения по този критерий за регион на
изпълнение на проекта се приема регионът с най-голям дял на заложени разходи
в бюджета. В случай че проектът се изпълнява в повече от една от тематичните
области на ИСИС, за основна тематична област на проекта ще бъде определена
тази с най-голям дял на заложени разходи в бюджета.
Следва да имате предвид, че окончателно решение относно съответствието с
даден критерий за оценка и присъждането на определен брой точки ще бъде
взето от Оценителната комисия в Управляващия орган, която ще разполага с
цялата специфична информация относно проектното предложение.
2. Придобитите съгласно сключен административен договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ активи са собственост на бенефициента
(клъстерното обединение – кандидат). В случай на клъстерно обединение,
регистрирано по смисъла на Глава втора, Раздел I от ЗЮЛНЦ, при сключване на
административния договор уставът или друг приложим учредителен документ на
сдружението следва да включва изрично задължение за придобиване на
собствеността на активите при изпълнение на проекта от страна на клъстерното
обединение. Правото на собственост, вкл. правата на интелектуална и
индустриална собственост върху резултатите от изпълнението на проекта,
докладите и други документи, свързани с него, също следва да възникват за
обединението кандидат.
Допълнително съгласно Общите условия (Приложение Л към Условията за
изпълнение), бенефициентът се задължава да не продава, преотстъпва и/или дава
под наем на трети лица дълготрайните материални и нематериални активи,
придобити със средства от административния договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ за период от три години от окончателното
плащане. При неизпълнение на това задължение безвъзмездната финансова
помощ за съответния актив се възстановява от бенефициента.

49. 23.01.2017 г.

Уважаеми дами и господа,

Както изрично е посочено в т. 5, т. 11.1 „Критерии за допустимост на
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Във връзка с отворена процедура за подбор на проекти BG16RFOP0022.009 "Развитие на клъстери в България" моля за Вашето разяснение
относно следното:

кандидатите“ от Условията за кандидатстване и в цитирания в запитването Ви
текст, посоченият критерий е приложим единствено по отношение на
участващите в клъстера юридически лица и/или еднолични търговци,
регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите и не
включва останалите видове членове на клъстера.

1. В т. 11.1. (подточка 5) от условията за кандидатстване е указано,
че допустими по настоящата процедура са само кандидати (клъстери),
при които минимум 50% от броя на участващите в клъстера юридически
лица и/или еднолични търговци, регистрирани по ТЗ или ЗК или
еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава членнка
на ЕИП, са микро, малки или средни предприятия и развиват своята
основна икономическа дейност в определените в Национална стратегия
за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 групи
сектори на икономическа дейност;

В допълнение следва да имате предвид, че т. 12.1 и 12.2 от т. 1 „Критерии за
оценка на административното съответствие на проектните предложения“
реферират към т. 3 от т. 2 „Критерии за оценка на допустимостта на
кандидатите“ от същия документ – Критерии и методология за оценка на
проектни предложения (Приложение И), т.е. към същия, посочен по-горе
критерий.

а също така :
2. В раздел "Критерии за оценка на административното съответствие
на проектните предложения" - напр. т. 12.1 и 12.2. е посочено ".... на
членовете на клъстера, които отговарят на изискването по т.3 от. т. 2
"Критерии за допустимост на кандидатите" от настоящите критерии
...." (каквато т.3 от т.2 реално няма сред критериите);
както и предвид, че в клъстера могат да участват професионални училища
и гимназии, акредитирани български висши училища, юридически лица с
нестопанска цел и др., моля за Вашето разяснение дали изискването от
50% се изчислява на база общият брой участващи в клъстера организации,
или на база тези, които представляват търговски структури (ЕООД, ООД,
ЕТ, ДЗЗД и т.н.).
Предварително благодаря!
Подател: Елена Костадинова
Ел. поща: kostadinova.e@abv.bg
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