ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ
И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.005 „РАЗРАБОТВАНЕ НА
ПРОДУКТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ“

№
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Разяснения от УО

Дата на разясненията от УО: 7.07.2017 г.
1.

28.06.2017 г.

Здравейте,
Имам следния въпрос по процедурата:
В рамките на допустимите разходи по т. 14.2, Елемент А, т. 4 В)
„Разходи за консултантски и еквивалентни услуги, използвани
изключително за разработването на продуктова (стока или услуга)
или производствена иновация“ допустими ли ще са разходи за
възлагане на външни услуги за извършване на специфични
производствени операции, свързани с изработването и/или
тестването на прототип/ пилотна линия във връзка с иновацията
(напр. триизмерна изработка/обработка на сложен детайл,
изработване на матрица, и др. под).
Ако отговорът е да, какъв би бил обхватът на допустимите за
външно възлагане такива услуги – би ли било допустимо цялостно
възлагане на изработката на прототипа от външния изпълнител с
негови материали, по задание и под контрола на бенефициента,
или ще бъде допустимо възлагането само на отделни специфични
производствени операции?
Подател: Атанас Кирчев
Ел. поща: a.kirchev@finvera.org

Допустимите разходи по настоящата процедура включват „Разходи за външни услуги,
необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена
иновация: разходи за консултантски и еквивалентни услуги, използвани изключително
за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация“
(Елемент А, т.4, В). Горепосочените разходи съответстват на част от допустимите
разходи по чл.25, т.3, б. г) от Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014, като
приложимият Регламент не предоставя определение относно обхватът на този тип
разходи.
На база на определенията за двете допустими категории научноизследователска и
развойна дейност съгласно чл.25 от Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014
(„индустриални научни изследвания“ и „експериментално развитие“) възлагането на
създаването и тестването на прототип следва да се съотнесе към „Разходи за външни
услуги, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или
производствена иновация: разходи за възлагане на научни изследвания“ (Елемент А, т.
4, буква А).
Съгласно т. 14.1 от Условията за кандидатстване, за да бъдат допустими разходите по
настоящата процедура трябва да са необходими за изпълнението на проекта и да
отговарят на принципите за добро финансово управление – икономичност, ефикасност
и ефективност на вложените средства. Разход, който не е обоснован, ще бъде премахнат
от бюджета на проекта (т. 5 от Формуляра за кандидатстване) служебно от
Оценителната комисия.
В тази връзка, кандидатите следва да обосноват в т. 7 „План за изпълнение / Дейности
по проекта“ необходимостта от включването на разходи по Елемент А, т. 4, В) за
разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
В случай на проекти, включващи партньорство с един или повече партньори, разходите
по т. 4 от Елемент А - сумата от разходите по т. 4, А); т. 4, Б) и т. 4, В) - са допустими в
размер до 20% от общо допустимите разходи по проекта. В случай на проекти, които се
изпълняват индивидуално само от предприятие-кандидат (не включват партньорство),
ограничението на разходите по т.4 от Елемент А от 20% не е приложимо. Условията за
кандидатстване не включват друго процентно/стойностно ограничение, касаещо
разходите по Елемент А, т. 4, В).
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Разяснения от УО
Разходите материали и консумативи (т. 5 от Елемент А) са допустими, единствено в
случай че извършването на изследвания, изпитвания, измервания (Дейност 1 по
Елемент А) и/или създаването и тестването на прототипи и пилотни линии (Дейност 2
по Елемент А) се извършват от кандидата.
Следва да имате предвид, че окончателното решение относно допустимостта на даден
разход ще бъде взето от Оценителната комисия в Управляващия орган, която ще
разполага с цялата информация относно съответното проектно предложение.

2.

29.06.2017 г.

Здравейте,
Въпросът ми е:
Когато кандидатът упражнява дейност в недопустим сектор
/примерно търговия/, но иска да кандидатства с проектно
предложение в допустим сектор по настоящата процедура за
безвъзмездна помощ - допустим ли е кандидатът? Разбира се, ако
отговаря и на всички останали изисквания изисквания съгласно
Насоките за кандидатстване.
Благодаря!
Подател: Vladimir Georgiev
Ел. поща: bache_@abv.bg

3.

29.06.2017 г.

УВАЖЕМИ ГОСПОДА,

Критериите за допустимост на кандидатите са описани в т.11.1, I. от Условията за
кандидатстване. По процедурите по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и
иновации“ на ОПИК, в рамките на която е обявена и настоящата процедура, основен
стратегически документ, който определя допустимостта е Иновационната стратегия за
интелигентна специализация (ИСИС). Водещо при ИСИС е не кодът на основна
икономическа дейност на кандидата, а съответствието на дейността, за която се
кандидатства за подкрепа, с тематичните области на ИСИС, което намира своето
отражение в критерий 1) за допустимост на проектите (Условия за кандидатстване, т.
13.1, I.) - изпълнението на проекта следва да води до разработване на продукт (стока
или услуга) или процес, попадащи в обхвата на приоритетните направления на
тематичните области на ИСИС.
Въпреки това, следва да имате предвид, че по настоящата процедура, както и по всички
останали процедури по ОПИК, са приложими определени ограничения (вкл. на
основание на основната икономическа дейност на кандидатите), произтичащи от
забранителните режими на приложимата нормативна база (Регламент на Комисията
(ЕС) № 651/2014 от 17 юни 2014 година, Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от
18 декември 2013 г., Регламент (ЕС) № 1301/2013 на европейския парламент и на
Съвета, ЗУСЕСИФ), както и от демаркационната линия на ОПИК с други планове и
програми, финансирани със средства на ЕС. Горепосочените ограничения са детайлно
разписани в т.11.2 от Условията за кандидатстване.
Моля, запознайте се с разясненията, предоставени от УО на ОПИК по Въпрос №2.

Във връзка със стартиралата процедура на подбор на проекти
BG16RFOP002-1.005 – „Разработване на продуктови и
производствени иновации“ задаваме въпрос, както следва:
Допустим кандидат ли е средно предприятие с КИД 23.20 –
Производство на огнеупорни изделия?
Предварително Ви благодаря.
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С уважение,

4.

29.06.2017 г.

Подател: Петко Бойчев
Ел. поща: p.boychev@trud-bg.com
Здравейте,
бих искала да задам няколко въпроса относно насоките за
кандидатстване
по
"Иновации
и
конкурентоспособност"
BG16RFOP002-1.005
„Разработване
на
продуктови
и
производствени иновации“
1. Фирма, която иска да стартира дейност и в сектор допустим по
процедурата, с друг код на икономическа дейност от досегашния,
но също допустим и попадащ в приоритет, възможно ли да
кандидатства за финансиране?
2. Вторият ми въпрос е свързан насоките за кандидатстване пише:
Разходи за придобиване на ДМА1, – до 100 000 лв. Разходи за
придобиване на специализиран софтуер , (ДНА), – до 100 000 лв.
Разходи за защита на индустриална собственост... – общо до 20 000
лв. Разходи за визуализация на проекта – до 2 000 лв.
От посоченото горе ставя ясно, че за техника могат да се използват
средства до 100 хлд. и не повече, правилно ли съм разбрала?
Подобно е и за ДНА?
Благодаря за отделеното време?
Подател: dilqna aneva
Ел. поща: dilqna29@abv.bg

1. Моля, запознайте се с разясненията, предоставени от УО на ОПИК по Въпрос №2.
В допълнение, Условията за кандидатстване по настоящата процедура не включват
изискване дейността, за която се кандидатства да съвпада с основната икономическа
дейност на кандидата, като подобна диверсификация е допустима при спазване на
всички критерии, условия и изисквания по настоящата процедура.
2. Съгласно т. 14.2 от Условията за кандидатстване разходите по т.1 от Елемент Б
(Разходи за придобиване на ДМА , необходими за разработването на продуктова (стока
или услуга) или производствена иновация) не трябва да надвишават следните стойности
в зависимост от категорията на предприятието-кандидат:


до 150 000 лв. (за микро и малки предприятия);



до 200 000 лв. (за средни предприятия);

 до 250 000 лв. (за големи предприятия).
Горепосоченото означава, че едно малко предприятие, например, може да заложи
разходи за придобиване на ДМА , необходими за разработването на продуктова (стока
или услуга) или производствена иновация на стойност от максимум 150 000 лв. в т. 5
„Бюджет“ от Формуляра за кандидатстване.
Аналогично, съгласно т. 14.2 от Условията за кандидатстване разходите по т.2 от
Елемент Б (Разходи за придобиване на специализиран софтуер (вкл. разходи за
разработване на софтуер и лицензи за срока на изпълнение на проекта), представляващ
дълготраен нематериален актив (ДНА), необходим за разработването на продуктова
(стока или услуга) или производствена иновация) не трябва да надвишават 100 000 лв.
за всички кандидати, независимо от категорията на предприятието.
Следва да имате предвид, че включването на разходи по Елемент Б не е задължително,
а по избор на кандидатите, като разходите по Елемент Б не могат да надвишават 50% от
общо допустимите разходи по проекта. Също така, следва да имате предвид, че

3

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ
И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.005 „РАЗРАБОТВАНЕ НА
ПРОДУКТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ“

№

Дата на
получаване

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

Разяснения от УО
допустимите разходи по Елемент А включват:
- Разходи за оборудване и инструменти, представляващи ДМА, за срока на
изпълнение на проекта, необходими за разработването на продуктова (стока
или услуга) или производствена иновация - разходи за амортизация на
собствено оборудване и инструменти, доколкото те се използват, и за периода,
през който се използват за проекта (т.2 от Елемент А);
- Разходи за наем на оборудване и инструменти, представляващи ДМА (т.6 от
Елемент А).

5.

30.06.2017 г.

Здравейте,
Искам да попитам ще има ли информация - разяснителна кампания
- Информационни дни по тази мярка, в различни градове в
България.

УО на ОПИК ще организира информационна кампания за представяне на процедура
BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ в
рамките на 1 месец от обявяването ѝ. Графикът за провеждане на информационните дни
ще бъде публикуван на интернет страницата на Оперативната програма - opic.bg .

BG16RFOP002-1.005
„Разработване
на
продуктови
и
производствени иновации“ по Оперативна програма Иновации и
конкурентнопсобност
Поздрави,

6.

30.06.2017 г.

Подател: Дияна Симеонова
Ел. поща: didas25@abv.bg
Здравейте,
Във връзка с обявената процедура за разработване на продуктови и
производствени иновации, имаме следния въпрос.
Нашата фирма притежава патент с първоначален заявител, един от
съдружниците ни. Патента официално излезе през м.април тази
година. Малко след това, заявителят на патента и собственик на
фирмата, се оттегли и прехвърли собствеността на друго лице. В
момента заявителя на патента заема длъжността пълномощник на
управителя. Юридическото лице притежава договор за ползване на
правата по патента за период от 20 г. В този случай, бихме ли могли
да получим точките посочени в критерии за оценка "права по
индустриална собственост"

Както е видно и от наименованието на критерий II.3 „Права по индустриална
собственост, по отношение на които кандидата, управителя и/или съдружниците му е/са
първоначален заявител/изобретател“, за да получи 6 т. по критерия следва да е
изпълнено някое от следните условия:
- предприятието-кандидат е първоначален заявител или изобретател най-малко
на един валиден патент за изобретение;
- управителят на предприятието-кандидат е първоначален заявител или
изобретател най-малко на един валиден патент за изобретение.
- съдружниците в предприятието-кандидат са първоначален заявител/и или
изобретател/и най-малко на един валиден патент за изобретение.
Управителят/съдружниците следва да са вписани в Търговския регистър към датата на
обявяване на процедурата (28.06.2017 г.).
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С уважение,
Подател: Борислава Иванова
Ел. поща: bkircheva@yahoo.com

7.

30.06.2017 г.

Уважаеми госпожи и господа,
Съгласно подточка 1 от т. 10. Процент на съфинансиране, от
указанията за кандидатстване, в случай че помощта е предоставена
на МСП, интензитетите на помощта за индустриални научни
изследвания и за експериментално развитие могат да бъдат
увеличени с 10 % за средни предприятия и с 20 % за малки и микро
предприятия. Следва обаче уточнение, че посочените в таблиците
стойности на интензитета на безвъзмездната финансова помощ се
прилагат в случаите на проекти, които НЕ включват ефективно
сътрудничество.
В подточка 2 от същата точка 10, указанията гласят, че
интензитетите на помощта за индустриални научни изследвания и
за експериментално развитие, както са посочени в подточка 1, могат
да бъдат увеличени с още 15 %, но не повече от 80% общо, ако
проектът включва ефективно сътрудничество между едно
предприятие и една или повече организации за научни изследвания
и разпространение на знания.
В тази връзка, моля за потвърждение на следното:
В случай, че проектът включва ефективно сътрудничество, то
следва ли да се разбира, че увеличението на интензитета на
помощта е към посочените проценти в подточка 1, които за микро и
малки предприятия са съответно: Индустриални научни
изследвания – 70% и за Експериментално развитие – 45%

Разяснения от УО
В случай че не е изпълнено нито едно от горепосочените условия (нито
аналогичните условия по отношение на валидно свидетелство за регистрация на
полезен модел), то предприятието-кандидат не отговаря на изискванията на
критерий II.3 и съответно няма да получи точки по този критерий.
Следва да имате предвид, че окончателно решение относно оценката по даден критерий
ще бъде взето от Оценителната комисия в Управляващия орган, която ще разполага с
цялата информация относно съответното проектно предложение.
В т.10, I. от Условията за кандидатстване са посочени различните възможни нива на
максимално допустим интензитет на помощта по Елемент А (приложим режим
„Помощи за проекти за научноизследователска и развойна дейност“ съгласно чл. 25 от
Регламент (ЕС) № 651/2014), които варират в зависимост от вида научно изследване,
категорията на предприятието и наличието на „ефективно сътрудничество“. В случай че
проектът включва „ефективно сътрудничество“, приложими са следните нива на
максимално допустим интензитет на помощта:

Интензитет
Вид изследвания

Микро и
Средни
Големи
малки
предприятия предприятия
предприятия

Индустриални научни
изследвания

80%

75%

65%

Експериментално
развитие

60%

50%

40%
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ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ
И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.005 „РАЗРАБОТВАНЕ НА
ПРОДУКТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ“

№

Дата на
получаване

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

Разяснения от УО

Благодаря!
Подател: инж. Красимир Димов
Ел. поща: kras.dimov@mail.bg
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