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

№

Дата на
получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от УО

Дата на разясненията от УО: 30 януари 2017 г.
56. 27.1.2017 г.

57. 30.1.2017 г.

В условията за кандидатстване по процедура "BG16RFOP002-2.009
„Развитие на клъстери в България“ са изключени от допустимост
кандидати регистрирани по ЗЮЛНЦ като сдружения в обществена полза.
Това ограничение не присъства в условията за кандидатстване по
процедурата публикувани за обществено обсъждане на 25/08/2016,което в
в противоречие с добрите практики по управление на средствата по
структурните фондове в РБ.
Такова ограничение не съществува в аналогични процедури изпълнявани
в РБ от изминалия програмен период, както и в алтернативни процедури
предоставящи подкрепа за индустриални клъстери по програми на ЕС чрез
грантови схеми за финансиране. В съществуващата практика по програми
на ЕС не съществува разграничаване на клъстерите по тяхната правна
форма на съществуване.
Моля за пояснение относно основанията за налагане на такова специфично
за РБ ограничение по процедурата по-горе, и за неговото съгласуване с
останалите Оперативни програми и правила за демаркация.
Моля за пояснение по механизма по който може да бъдат предоставени
допълнителни аргументи и поискано преразглеждане и отмяна на това
дискриминационно
и
ограничаващо
свободната
икономическа
конкуренция условие по тази процедура.
С Уважение,
Подател: Веселин Василев
Ел. поща: admin@castra.org
Здравейте,
Имам следния въпрос:
Ще получа ли потвърждение за това, че изпратените документи на
Клъстер Биосинергия са получени на opic@sme.government.bg ?
Благодаря предварително!

Моля, вижте разясненията на УО по Въпроси № 26 и 40.

След като кандидатите изпратят Заявление за категоризиране на клъстер по
образец (Приложение Б1) и приложенията към него ще получат електронно
съобщение, потвърждаващо получаването на определен брой електронни
съобщения от всеки подател на заявление за категоризиране и по този начин ще
бъде удостоверено получаването на всички изпратени файлове.

Подател: Anatoliy Velichkov
Ел. поща: a_velichkov@abv.bg
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