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№ Дата на 

получаване 

Въпрос Разяснения от УО 

Дата на разясненията от УО: … декември 2019 г. 

40. 04.12.2019 1/ Допустимо ли е РИЦ да има приходи от стопанска дейност, свързана с 

инфраструктурата, която ще закупи по проекта? Ако РИЦ ползва 

инфраструктурата за стопанската си дейност, има ли ограничение до каква 

степен от общото натоварване на инфраструктурата може да се използва за 

стопанска дейности (спрямо научната) като се има предвид посоченото в т. 

49 от Преамбюла и чл. 26 на Регламент 651/2014? 

 

2/ Допустимо ли е в бюджета на проектното предложение (в графа 

"очаквани приходи от проекта" от раздел 6 "Фиансова информация") да се 

вписват прогнозни приходи от употребата на инфраструктурата за периода 

на проекта? Ако да - ще бъдат ли приспадани от БФП? 

1. В член 26 от ОРГО се определят правилата, приложими към 

инвестиционната помощ за научноизследователски инфраструктури, тоест 

помощ за изграждане или надграждане на изследователски инфраструктури, 

които извършват икономически дейности, допустими по процедурата. В тази 

връзка, доколкото помощта по процедурата е насочена към изграждането и 

надграждането на научноизследователски инфраструктури, се очаква, че 

инвестиционни разходи (от които поне 50% се поемат като съфинансиране от 

бенефициента), свързани с придобиването на нови активи, ще бъдат използвани 

за извършване именно на икономическа дейност. В този смисъл не са налични 

ограничения по отношение на размера на извършваната от РИЦ-а стопанска 

дейност, свързана с инфраструктурата. 

 

Допълнително, следва да имате прдвид, че съгласно Условията за 

кандидатстване, са налични ограничения свързани с ползването дълготрайните 

материални и нематериални активи, придобити със средства по проекта: 

- да бъдат използвани само в стопанския обект, който получава помощта  

- да бъдат амортизируеми  

- да бъдат закупени при пазарни условия от трети страни, несвързани с 

купувача 

- да бъдат включени в активите на обединението, получаващо помощта, 

съгласно приложимите счетоводни стандарти 

- да останат свързани с проекта, за който е предоставена помощта, за период от 

минимум пет години или три години в случай на МСП от окончателното 

плащане.   

 

2. Единственото, което кандидатът следва да попълни ръчно в раздел 6 

"Фиансова информация – източници на финансиране", е полето 

„Съфинансиране от бенефициента/партньорите”, където следва да копира 

стойността от полето „Общо съфинансиране“. Моля, запознайте се с 

указанията, дадени в Приложение А към Формуляра за кандидатстване. 

41. 04.12.2019 Планираме да кандидатстваме с проект, който ще бъде реализиран в 

границите на Югозападен район на планиране. Допустимо ли е с оглед 

изискването, посочено в 11.1 („Критерии за допустимост на кандидатите“), 

т. 3), сред задължителните членове на обединението-кандидат да бъде 

включен академичен институт към БАН, който осъществява дейност както в 

Съгласно т. 3 в раздел 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите от 

Условията за кандидатстване „допустими по настоящата процедура за подбор 

на проекти са само кандидати-обединения, които включват минимум 1 (едно) 

висше учебно заведение/научноизследователска организация или техни 

звена/институти, …които разполагат с капацитет и развиват дейност в дадения 
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гр. София (BG411, област София, столица), така и в други населени места, 

попадащи в границите на Югозападен район за планиране, при условие че 

всички научноизследователски дейности, с които академичният институт 

ще участва в изпълнението на проекта, ще се реализират извън рамките на 

BG411 област София (Столица). 

 

Моля да имате предвид, че при отрицателен отговор, съществено ще бъде 

ограничена възможността да бъде използван капацитета на БАН и нейните 

академични институти, като същевременно ще бъде невъзможно 

създаването на регионални иновационни центрове, допринасящи за 

развитието на науката в определени сфери. 

район на ниво NUTS 2“. Звената/институтите на БАН могат да участват в 

обединението-кандидат единствено в случай че имат самостоятелна 

правосубектност. Ако нямат самостоятелна правосубектност, 

звената/институтите на БАН могат да участват чрез централата на БАН, която 

се намира в гр. София (BG411, област София - столица).  

 

 

 

 


