Допълнителен списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията
COVID-19“

№

1

2

3

Рег. № на проектното
предложение в ИСУН
2020

BG16RFOP002-2.089-3150

Наименование на
кандидата

АГРОФОРЕСТ 86 ООД

Наименование на
проектното
предложение

Основание за недопускане

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване по
процедурата и Критерий № 15 от Критерии и методология за оценка на проектните предложения (Приложение 3 към Условията за
кандидатстване):
Съгласно т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване: с оглед избягване на припокриването на интервенциите между
Подкрепа за малки
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020,
предприятия с оборот над подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават кандидати, които са предприятия, кандидатстващи
500 000 лв. за
за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти.
преодоляване на
В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът е посочил
икономическите
код на основна икономическа дейност 02.20 "Дърводобив", който се потвърждава и от извършена служебна проверка в НСИ
последствия от
(Мониторстат).
пандемията COVID-20
Извършваната от кандидата основна икономическа дейност е свързана с добиване на дървесина, която съгласно дадената дефиниция
в Приложение 7 "Съклащения и дефиниции" към Условията за кандидатстане, представлява горски продукт.
С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т.
1–20 проектното предложение се отхвърля.“.

BG16RFOP002-2.089-4259

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 2) от Условията за кандидатстване
по процедурата и Критерий № 7 от Критерии и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за
Подкрепа за малки
кандидатстване):
предприятия с оборот над Съгласно т. 11.1, подт. 2) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само
500 000 лв. за
кандидати, които имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата, в
ХЕДУЕЙ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ
преодоляване на
рамките на които да са извършвали стопанска дейност.
ЕООД
икономическите
Съгласно извършена служебна проверка в НСИ (Мониторстат), кандидатът е подал декларация, че през отчетната 2018 г.
последствия от
предприятието не е осъществявало дейност по смисъла на Закона за счетоводството.
пандемията COVID-19
С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1–
20 проектното предложение се отхвърля.“.

BG16RFOP002-2.089-5724

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 2) от Условията за кандидатстване
по процедурата и Критерий № 7 от Критерии и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за
кандидатстване):
Подкрепа за малки
Съгласно т. 11.1, подт. 2) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само
предприятия с оборот над
кандидати, които имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата, в
500 000 лв. за
рамките на които да са извършвали стопанска дейност.
преодоляване на
В тази връзка, допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са регистрирани преди
икономическите
01.01.2019 г. и са извършвали стопанска дейност през 2018 г. и 2019 г.
последствия от
Съгласно извършена служебна проверка в Търговски регистър и регистъра на ЮЛНЦ, кандидатът е регистриран на 06.02.2019 г.
пандемията COVID-19
С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1–
20 проектното предложение се отхвърля.“.

ЛУН ЕООД

ЗАБЕЛЕЖКА: Кандидатите, чиито проектни предложения са предложени за отхвърляне на етап оценка на административното съответствие и допустимостта по горепосочената
процедура могат да подадат писмени възражения срещу предложението за отхвърлянето им пред ръководителя на Управляващия орган в едноседмичен срок от
съобщаването.

