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Дата на разясненията от УО: 12 август 2019 г.
1.

01.08.2019 г.

Във връзка с обявяване на процедура за подбор на проекти BG16RFOP0021.016 „Развитие на иновационни клъстери“, моля за разяснение по
цитираните по-долу условия за кондидатстване и критерии за ТФО:
Относно показателят, заложен в Критериите за техническа и финансова
оценка в раздел III. Иновационен капацитет на клъстера и неговите
членове, т. 3.:
“Съвместни НИРД проекти с участието на поне две предприятия от
иновационния клъстер“ и като „източник на проверка“ е посочено:
Договор (вкл. документ за плащане), удостоверяващ съвместно участие на
съответните членове на иновационния клъстер в НИРД проекти
моля за конкретика, по изброените казуси:
1. Съвместна НИРД, в която участват заедно поне два от членовете на
клъстера ли се има предвид? Ако отговора е „да“, то в такъв случай
приема ли се, че се отговоря на условието ако има договор за
сътрудничество, между тези два члена на клъстера? Ако този договор за
сътрудничество е без финансови ангажименти и няма плащания, то
предоставянето само на договорът ще покрие ли изискването?
2. Необходимо ли е участието на външно за клъстера лице, което да е
възложител и поне две дружества, членове на клъстера, да участват като
изпълнители за определени дейност? Като в такъв случай ще се приеме ли,
че се отговоря на условието, като се предоставят два отделни договор и
отделни разплащания от този възложител, за всеки от изпълнителите,
членове на клъстера, за извършената от него част от НИРД?
3. Ще се приеме ли покриване на критерия ако се предоставят два
различни договор/вкл. плащания/ за извършване на НИРД от два различни
члена на клъстера, към два различни възложители?
4. Ще се приеме ли за покриване на критерия предоставянето на два
различни договора/вкл. плащания/, при които възложител е един член на
клъстера, а изпълнител е друг член на клъстера?

1. По посочения критерий се преценява наличието на съвместни НИРД проекти,
в които участват заедно поне два от членовете на клъстера (юридически лица
и/или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон). Условията за
кандидатстване и Критериите за техническа и финансова оценка (Раздел III, т. 3)
не поставят ограничение, което да не допуска представянето на договор за
съвместните НИРД проект, при който две от предприятия от иновационния
клъстер са страни по договор за сътрудничество.
Източник на информация по критерия „Съвместни НИРД проекти с участието на
поне две предприятия от иновационния клъстер“ е договор (вкл. документ за
плащане), удостоверяващ съвместно участие на съответните членове на
иновационния клъстер в НИРД проекти. Условията за кандидатстване също така
изискват представянето на етап кандидатстване на договор (вкл. документ за
плащане), поради което непредставянето на документ, от който е видно
извършено плащане по сключен договор, не би изпълнило изискванията по
критерия.
2. и 3. Условията за кандидатстване не поставят изискване за наличие на външно
за клъстера лице, което да е възложител по Договор (вкл. документ за плащане),
удостоверяващ съвместно участие на съответните членове на иновационния
клъстер в съвместни НИРД проекти. При представянето на няколко отделни
договори следва от тях да е видно, че те засягат един и същ съвместен проект и
предприятията, членове на клъстера, участват съвместно в него.
4. Моля запознайте се със становището на УО на ОПИК по въпрос №1, т. 1, 2 и 3.
5. Съгласно поле “важно” от Условията за кандидатстване (стр.52) преценката по
отношение на критериите в раздели I, II и III, както и по критерии V.2. и V.3. от
Критериите за техническа оценка ще бъде извършвана към дата 31.12.2018 г. С
оглед изложеното договори за съвместна дейност по НИРД, по които фирми,
които не са били членове на клъстера към 31.12.2018г., но към настоящия момент
вече са членове на клъстера, няма да изпълняват изискванията по критерия
„Съвместни НИРД проекти с участието на поне две предприятия
от
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5. Ще се приеме ли за покриване на критерия предоставянето на договори
за съвместна дейност на фирми които не са били членове на клъстера, към
периода на изпълнение на договорите, а също така не са били членове и
към 31.12.2018г., но към настоящия момент вече са членове на клъстера?

иновационния клъстер“.

В условия за кандидатстване т.14.2. Компонент 2: Развитие на
иновационни клъстери (вкл. споделена инфраструктура и ноу-хау)
задължителен е посочено:
„1) Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) за
общи (съвместни) клъстерни дейности – закупуване на уреди за измерване
и изпитване, машини, съоръжения и
оборудване за изпитателни
лаборатории, производствени центрове, тренировъчни центрове,
оборудване за зали за обучения и други сходни на посочените допустими
за придобиване активи“
Това означава ли, че е допустимо част от разходите за ДМА, да не са
обвързани конкретно с разработката на иновацията, а биха могли да са
предназначени за създаване на споделена инфраструктура за ползване от
членовете на клъстера, като производствени центрове, тренировъчни
центрове и др.

2.

5.08.2016 г.

Здравейте,
Във връзка с т. 11. Допустими кандидати, 11.1 Критерии за допустимост
на кандидатите
от Насоките за кандидатстване по Процедура за подбор на проекти
BG16RFOP002-1.016 „Развитие на иновационни клъстери“ имаме следния
въпрос:
От Насоките за кандидатстване:
„Допустими кандидати са (в контекста на всички други изисквания):
- клъстери, регистрирани като сдружения по смисъла на Закона за
юридическите лица с нестопанска цел (в частна или в обществена полза)
или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държавачленка на Европейското икономическо пространство;
ВАЖНО: За да бъдат допустими за финансиране по настоящата

Съгласно т.13.1 от Условията за кандидатстване допустими по настоящата
процедура са проекти, включващи: Компонент 2: Развитие на иновационни
клъстери (вкл. споделена инфраструктура и ноу-хау) (задължителен), който от
своя страна включва: придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) за
общи (съвместни) клъстерни иновационни дейности.
С оглед изложеното съответните допустими разходи за дълготрайни материални
активи (ДМА) за общи (съвместни) клъстерни дейности по Компонент 2
„развитие на иновационни клъстери“, според проектното предложение могат да
не са насочени към разработване на иновация, но следва да са насочени към
иновационната дейност на клъстера.
Допълнително обръщаме внимание, че достъпът до помещенията, съоръженията
и дейностите на клъстера, подкрепени при условията на чл. 27 от Регламент (ЕС)
№ 651/2014 по Компонент 2, следва на етап изпълнение да е отворен за
ползватели и да се предоставя на прозрачна и недискриминационна основа на
всички ползватели, включително и на членовете на клъстера. Изискването не се
прилага единствено спрямо предприятията, които са финансирали поне 10% от
инвестиционните разходи на иновационния клъстер, които могат да получат
преференциален достъп при по-изгодни условия.
За да бъдат допустими за финансиране по настоящата процедура, сдруженията
по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел следва да
oсъществявяват стопанска дейност.
Както е посочено в Условията за кандидатстване посоченият критерий за
допустимост е изпълнен, когато е наличен запис в Счетоводния баланс (СБ) на
кандидата за 2018 г. поле: код на реда 05600, раздел VІ. Текуща печалба (загуба)
или в Отчета за приходите и разходите от стопанска дейност (ОПР) на кандидата
за 2018 г. поле: код на реда 15 000, „Общо за група I“, раздел А. Приходи. В тази
връзка кандидат, по отношение на който посочените две полета от СБ или ОПР
са с нулеви стойности, е недопустим, независимо че в Устава на сдружението е
записана възможността за извършване на стопанска дейност.
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процедура, сдруженията по смисъла на Закона за юридическите лица с
нестопанска цел следва да осъществяват стопанска дейност.“
В бележка под линия е обяснено, че
„Преценката относно обстоятелството се извършва по следния начин:
сдружение по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел
осъществява стопанска дейност, когато в Счетоводния баланс на
кандидата за 2018 г. е попълнено следното поле: код на реда 05600, раздел
VІ. Текуща печалба (загуба) или в Отчета за приходите и разходите от
стопанска дейност на кандидата за 2018 г. е попълнено поле: код на реда
15 000, „Общо за група I“, раздел А. Приходи.“
Въпрос:
Допустим кандидат по процедурата ли е клъстер, регистриран като
сдружение по смисъла на ЗЮЛНЦ, който не е осъществявал дейност през
2018 год., декларирал е нулеви отчети и съответно в код на ред 15000 от
ОПР, раздел А. Приходи има нулеви стойности?
Ще се приеме ли като доказателство, че клъстерът извършва стопанска
дейност, ако в Устава на сдружението е записана възможността за
извършване на такава?
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