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Дата на разясненията от УО: 28 март 2017 г.
68. 16.03.2017 г.

Здравейте,
Имаме въпрос, свързан с допустимост на кандидата по настоящата схема.
Ние сме клъстер, регистриран като ЮЛНЦ в частна полза. 100 % от
участниците в Сдружението са ЮЛ, регистрирани по Търговския закон, с
основна икономическа дейност, попадаща в сектор С10 - Производство на
хранителни продукти. Основната дейност на членовете ни е преработка на
земеделска продукция (в т.ч. месо, мляко, плодове и зеленчуци и др).
Моля за еднозначен отговор допустим ли е кандидатът ни, като вземете
предвид профила на състава на членовете на клъстера. Планираните
дейности на проекта и на кандидата - клъстер попадат в обхвата на
опредлените в Националната стратегия за насърчаване на малките и
средните предприятия 2014 - 2020 групи сектори на икономически
дейности, описани в т.5 на секция 11.1. от Указанията за кандидатстване.
Благодаря за бързия и точен отговор,
Поздрави,
Подател: З.Христов
Ел. поща: aquatest@abv.bg

Съгласно т. 11.1, т. 5) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата
процедура за подбор на проекти са само кандидати (клъстери), при които
минимум 50% от броя на участващите в клъстера юридически лица и/или
еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за
кооперациите или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на
държава-членка на Европейското икономическо пространство, са микро, малки
или средни предприятия и развиват своята основна икономическа дейност в
определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните
предприятия 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно
тяхната
технологична
интензивност
(високотехнологични
и
средно
високотехнологични промишлени производства; интензивни на знание услуги;
нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства).
Освен това, от друга страна с оглед избягване на припокриването на
интервенциите
между
Оперативна
програма
„Иновации
и
конкурентоспособност” 2014-2020 и Програмата за развитие на селските райони
2014-2020, подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да
получават предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности, които
съгласно КИД 2008 (Приложение У) попадат в Сектор С - код на икономическа
дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 „Производство на
напитки”, както следва:
- 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без
готови ястия”;
- 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови
ястия”;
- 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;
- 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
- 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;
- 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени
продукти”;
- 10.81. „Производство на захар”;
- 10.83. „Преработка на кафе и чай”;
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- 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“;
- 10.91. „Производство на готови храни за животни”;
- 11.02. „Производство на вина от грозде”;
- 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;
- 11.06. „Производство на малц”.

69. 20.03.2017 г.

Уважаем ОУ на ОПИК,
Моля да отговорите на следният въпрос:
Кандидат по процедура BG16RFOP002-2.009 "Развитие на клъстери в
България" е сдружение, регистрирано по ЗЮЛНЦ, което се представлява
от тричленен управителен съвет.
В устава на сдружението, както и в актуалното състояние е записано:
"Сдужение.... се представлява от всеки един от членовете на Управителния
съвет самостоятелно и поотделно". Трябва ли в този случай формулярът
с проектопредложението да бъде подисан с КЕП от всеки един от
членовете на Управителният съвет или е достатъчен подписът на един от

Предвид изложеното, въпреки че основната икономическа дейност на кандидата
попада в обхвата на опредлените в Националната стратегия за насърчаване на
малките и средните предприятия 2014 - 2020 групи сектори на икономически
дейности, (описани в т.5 на секция 11.1. от Условията за кандидатстване), ако
планираните за финансиране дейности попадат в посочените по-горе сектори от
Сектор С, предприятието е недопустим кандидат.
Допълнително, кандидатстването по процедура BG16RFOP002-2.009 "Развитие
на клъстери в България" преминава през два етапа - категоризиране и оценка.
Категоризирането се извършва съгласно Методология за категоризиране на
клъстери (Приложение Б към Условията за кандидатстване) за целите на
настоящата процедура за подбор на проекти. На база подадено Заявление за
категоризация (Приложение Б1) и след получаване на Становище за категория
клъстер, кандидатите могат да подадат проектни предложения по процедурата
пред УО. В този смисъл, тъй като в запитването не е налична информация,
следва да имате предвид, че срокът за подаване на заявление пред ИАНМСП
изтече на 30.01.2017 г., поради което кандидат е допустим да подаде прокетно
предложение пред УО единствено ако е получил становище за категоризиране от
ИАНМСП.
Проектното предложение се подава електронно чрез ИСУН 2020 като се
подписва с КЕП от лице с право да представлява кандидата (официален
представител на кандидата) или упълномощено от него лице. При
упълномощаване следва да се приложи пълномощно, подписано с КЕП от лице с
право да представлява кандидата, а в случай че кандидатът се представлява
заедно от няколко физически лица, пълномощното се подписва с КЕП от всички
от тях. От текста на пълномощното следва да става ясно, че лицето/лицата с
право да представляват кандидата упълномощават пълномощника да подаде от
тяхно име проектното предложение.
В първия случай, когато кандидатът се представлява „заедно“ от няколко
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тях?
Благодаря предварително.

физически лица, проектното предложение се подписва от всяко от тях при
подаването. Когато кандидатът се представлява „заедно и поотделно“ или само
„поотделно“ от няколко физически лица, е достатъчно проектното предложение
да се подпише с КЕП само от едно от тези лица.

Подател: Лора Маринова
Ел. поща: lora_marinova@btcluster.org

При спазване на горепосоченото, проектното предложение следва да се подпише
с валиден КЕП с титуляр и автор - физическото лице, което е официален
представител на кандидата или с валиден КЕП с титуляр юридическото лицекандидат, като автор на подписа в този случай следва да е официалния
представител на кандидата.
Съответно при упълномощаване проектното предложение следва да се подпише
с валиден КЕП с титуляр и автор - упълномощеното физическо лице или КЕП с
титуляр юридическото лице-кандидат и автор –упълномощеното физическо лице
или КЕП с титуляр - юридическо лице, различно от кандидата, но изрично
упоменато в представеното към проектното предложение пълномощно, и автор –
лицето, което е официален представител на упълномощеното юридическото
лице.
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