Списък на проектните предложения, които не се допускат до Техническа и финансова оценка по втори краен срок на процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ по
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 - 2020
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Наименование на кандидата

„КОРЕКТ РЕКЪРДС“ ООД

Наименование на проектното
предложение

Основание за отхвърляне

Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 7
от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, проектно предложение подадено в рамките на втория краен срок за кандидатстване, но с код на основна
икономическа дейност, допустим за първия краен срок за кандидатстване, ще бъде отхвърлено.
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване е посочен код на организацията по КИД 2008: 59.20 "Звукозаписване и издаване на музика".
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване за кандидатите, регистририрани през 2018 г., съответствието за допустимост на кода на организацията по КИД
ще бъде проверявано, съобразно кода на организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за кандидатстване.
Дружеството-кандидат е регистрирано по реда на Търговския закон през 2018 г., видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ.
Посоченият във Формуляра за кандидатстване код на организацията по КИД попада в кръга на допустимите по първи краен срок по процедурата сектори от НСНМСП,
съгласно т.25 от Условията за кандидатстване.
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля.
Реализиране на предприемаческа идея
На основание описаното несъответствие, производството по отношение на кандидата е прекратено. По отношение на решението за прекратяване, кандидатът е сезирал
:"Иновации в процеса на видеозаснемане
Административен съд София град. Съдът се произнася с определение с № 4794 от 09.07.2019 г., с което отменя решението за прекратяване на производството по
на музикални събития и документални
отношение на кандидата. В мотивите на решението е посочено, че Управляващият орган е следвало да изиска информация от Дирекция „Централно координационно
продукции"
звено“ към Министерски съвет относно възможността за възникнал технически проблем при подаване на проектното предложение в Информационната система за
управление и наблюдение, който да е възпрепятствал подаването му в срок. Определението на Административен съд - София град е оставено в сила с определение на
Върховния административен съд.
Комисията за извършване на повторна оценка на проектното предложение е изпратила запитване до Дирекция „Централно координационно звено“ към Министерски
съвет относно наличието на технически проблеми в системата в деня на подаване на проектното предложение. Съгласно предоставения отговор на 08.10.2018 г., в деня
на подаване на проектното предложение, системата е функционирала коректно, като не е имало индикации за технически проблеми и в нея са регистрирани записи от
множество потребители, извършвали действия по редакция, приключване и подаване на проектни предложенияформуляри за кандидатстване (до изтичането на срока за
кандидатстване, както и след него).
Предвид описаното, към датата на подаване на проектното предложение не са били налице технически трудности, които да са възпрепятствали подаването на
проектното предложение, поради което същото следва да се счита за подадено в рамките на втори краен срок по процедурата и тъй като е с код на основна икономическа
дейност, допустим за първия краен срок за кандидатстване, следва да бъде отхвърлено.

