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Дата на разясненията от УО: 22 януари 2016 г.
42.

13.01.2016 г.

Здравейте!
Във връзка със схема BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на
иновации в предприятията“, бихме искали да получим разяснение относно
описаните допустими дейности в тематична област „ИКТ и информатика“,
свързани с „Cloud Technologies“:

Изпълнението на проектите по настоящата процедура следва да води до пазарна
реализация на продукт (стока или услуга) или внедряване на процес, попадащи в
обхвата на приоритетните направления на тематичните области на ИСИС. В
рамките на тематична област „ИКТ и информатика“ е изведено приоритетно
направление „Big Data, Grid and Cloud Technologies“, в рамките на което може да
бъде внедрена иновация, свързана с „Cloud Technologies“.

Допустимо ли е във връзка с пазарната реализация на иновативна услуга
използването на готова Cloud платформа или тук става дума само за
създаването на такава платформа?

Допустимите дейности по процедурата са описани в т.13.1, като те включват:

Предварително благодаря за отговора.
Подател: Добринка Йорданова
Ел. поща: dobrinkajordanova@abv.bg



Придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване
производството на иновативния продукт (стока или услуга) или процес.



Придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите,
които ще бъдат подкрепяни по процедурата.



Придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за
внедряването на иновативния продукт (стока или услуга) или процес.

Елемент А „Инвестиции“
в

Елемент Б „Услуги“


Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите.

Разходите за нематериални активи са допустими само до 50% от общите
допустими инвестиционни разходи за първоначалната инвестиция при приложим
режим на държавна помощ „Регионална инвестиционна помощ“.
Следва да имате предвид, че окончателното решение относно допустимостта на
даден проект и допустимостта на дадена дейност ще бъде взето от Оценителната
комисия в Управляващия орган, която ще разполага с цялата информация
относно проектно предложение
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43.

13.01.2016 г.

Здравейте,

Разяснения от УО
1.

Процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в
предприятията“ е обявена официално на 23.12.2015 г., като схемата е
първата мярка, която се реализира в рамките на Инвестиционен
приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации”, Приоритетна ос 1
„Технологично развитие и иновации“ на Оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност“.
Общественото обсъждане на Насоките за кандидатстване и пакета
документи по втората процедура, която ще бъде реализирана в рамките
на Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“, „Подкрепа за
разработване
на
иновации
от
стартиращи
предприятия“
(http://opcompetitiveness.bg/news.php?id=1022 ) приключи на 08.01.2016
г., като след отразяване на приложимите предложения и коментари от
публичното обсъждане и след финализиране на документацията по
процедурата тя ще бъде официално отворена за набиране на проектни
предложения. Също така, съгласно Индикативната годишна работна
програма на ОПИК за 2016 г. за м. декември е планирана процедура
„Разработване на продуктови и производствени иновации“.

2.

Съгласно Индикативната годишна работна програма на ОПИК за 2016 г.
не се предвижда да бъдат обявени процедури в рамките на индикативна
група дейности „развитие на сътрудничеството за иновации между
предприятията и между бизнеса и научните среди, вкл.
интернационализация на иновационния процес“ по Приоритетна ос 1 на
ОПИК.

На сайта на Министерството на икономиката, в частта за Управляващия
орган на ОП „Конкурентоспособност”, са публикувани „НАСОКИ ЗА
КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура на подбор на проекти BG16RFOP0021.001
„Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ по ОП
„ИНОВАЦИИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020.
Институтът по металознание, съоръжения и технологии „Академик Ангел
Балевски“ с център по хидро- и аеродинамика – БАН (ИМСТЦХА-БАН) би
желал
да участва в проект/проекти по процедурата и след като се запознахме с
насоките за кандидатстване, възникна необходимост от уточняване на някои
моменти, а именно:
I. В насоките за кандидатстване е изписана следната информация:
стр.3
2. Наименование на приоритетната ос:
Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“
Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации”
стр. 5
„7. Индикатори:
7.1.Индикатори за резултат и изпълнение съгласно оперативната програма
В съответствие със специфичната цел на Инвестиционен приоритет 1.1
„Технологично развитие и иновации“ проектните предложения по
настоящата
процедура следва задължително да имат принос към постигането на поне
един от следните индикатори за резултат:
- Дял на иновативните предприятия;
- Разходи за иновации, които не са резултат от НИРД.“
стр. 12
„11. Допустими кандидати:
11.1 Критерии за допустимост на кандидатите
1) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само
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кандидати, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона
за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството
на държава-членка на Европейското икономическо пространство.“
стр. 20
„12. Допустими партньори:
По настоящата процедура за подбор на проекти кандидатите участват
индивидуално, а не съвместно с партньорски или други организации.“
II. В Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност (ОПИК)
2014-2020 г. е изписано следното:
стр. 57
„2.1. Приоритетна ос 1: Технологично развитие и иновации
2.1.1. Инвестиционен приоритет 1.1: "Технологично развитие и иновации"
Специфична цел 1.1.: Повишаване на иновационната дейност на
предприятията.
Очаквани резултати
Индикативните дейности в подкрепа на посочената специфична цел ще
доведат до увеличаване на иновационната дейност на българските
предприятия чрез създаването на необходимата иновационна среда и
инфраструктура за развитие на иновациите; стимулиране на дейностите за
НИРД и иновации на и за предприятията, вкл. и чрез партньорства между
предприятия, или между предприятията и научните институти и висшите
училища. ...“
стр. 58
„Описание на типовете и примерните дейности за финансиране и техният
очакван принос към съответните специфични цели:
Предвидено е подкрепата в рамките на приоритетната ос да бъде
съсредоточена, без да се ограничава, до следните индикативни групи
дейности:
• развитие на сътрудничеството за иновации между предприятията и между
бизнеса и научните среди, вкл. интернационализация на иновационния
процес;
• подкрепа за иновации в предприятията, вкл. разработване и внедряване
на нови продукти, процеси и бизнес модели в предприятия;
• подкрепа за развитие на среда и инфраструктура за изследвания и
иноваци за нуждите на бизнеса; ..........“
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„ Развитието на сътрудничеството за иновации между предприятията и
между
бизнеса и научните среди .... Ще се създадат възможности на
предприятията и водещи национални и/или европейски академични и
изследователски групи да си сътрудничат, което да доведе до
създаване/развитие на иновационен капацитет и споделяне на ресурси за
разработване и внедряване на иновативни процеси и продукти, защита и
трансфер на авторски и лицензионни права, комерсиализация на
резултатите
от научни изследвания.“
стр. 59
„Целева група са български предприятия в сътрудничество с други
български или европейски предприятия, висши училища и/или
изследователски организации; български новосъздадени (спин-оф)
предприятия на базата на интелектуална собственост, трансфеирана от
български или европейски висши училища/изследователски организации;
клъстери с потенциал за висока добавена стойност; обединения от
предприятия, създадени с цел създаване на нови продукти и услуги.“
III. Гореспоменатото предизвика следните уточняващи ВЪПРОСИ:
1. Това ли ще бъде окончателната процедура за подбор на проекти по ОП
„ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2016-ТА ГОДИНА,
отнасящи се до
Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“; Инвестиционен
приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации”; Специфична цел 1.1.:
Повишаване на иновационната дейност на предприятията ?
2. Ще бъдат ли разкрити други процедури по ОП „ИНОВАЦИИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2016-ТА ГОДИНА за подбор на проекти
по Приоритетна
ос 1 „Технологично развитие и иновации“; Инвестиционен приоритет 1.1
„Технологично развитие и иновации”; Специфична цел 1.1.: Повишаване на
иновационната дейност на предприятията, в които да бъдат включени
дейности по „ Развитието на сътрудничеството за иновации между
предприятията и между бизнеса и научните среди...“ с очаквани крайни
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резултати „...стимулиране на дейностите за НИРД и иновации на и за
предприятията, вкл. и чрез партньорства между предприятия, или между
предприятията и научните институти и висшите училища...“ ?
Благодаря предварително за компетентния отговор!

44.

13.01.2016 г.

С уважение,
Подател: Доктор Валери Пъневски
Ел. поща: panevski@ims.bas.bg
Уважаеми дами и господа,

1.

във връзка с обявената процедура за Внедряване на иновации в
предприятия, имаме следните въпроси:
1. При попълване на Приложение З - Сравнителен анализ, ако
предприятието декларира иновация на ниво компания, какъв е минималният
брой алтернативни решения, които трябва да бъдат показани в анализа?
2. При попълването на Приложение З - Сравнителен анализ, при посочване
на алтернативните решения,
необходимо ли е да бъдат посочвани
наименование на всяка една алтернатива, марка, модел, производител или е
достатъчно да се посочат само вида на алтенративния продукт и
характеристиките, които се сравняват?
Благодаря предварително за отговорите.
С уважение,
Подател: И. Георгиева
Ел. поща: georgieva.consult@gmail.com

2.

В случаите, когато предприятието-кандидат желае да внедри иновация,
представляваща новост за кандидата, а на световния/европейския и
националния пазар съществуват алтернативни решения, при
попълването на Приложение З „Сравнителен анализ на внедряваната
иновация“ кандидатът трябва да обоснове, че съществуващите
алтернативни решения не превъзхождат предлаганата за финансиране
иновация. Следва да имате предвид, че ако към момента на подаване на
проектното предложение съществуват много на брой алтернативни и поефективни продукти/процеси, то проектното предложение ще получи 0
точки по критерий I.2„Новост на подкрепяната иновация“ и ще бъде
отхвърлено само и единствено на това основание.
В случай че „Предлаганата иновация представлява новост за кандидата,
като на световния/европейския и националния пазар съществуват
алтернативни решения, описани в т.3, но те не превъзхождат
предлаганата за финансиране иновация“, то кандидатът следва да
извърши сравнение на минимум три алтернативни решения с
предлаганата по проекта иновация. Препоръчително е да бъде включен
максимален брой алтернативни решения, на база на които да бъде
разработен сравнителния анализ на внедряваната иновация с включените
алтернативни решения.
При попълването на Приложение З трябва да бъде включена достатъчно
подробна информация, за да може да бъде извършена оценката по
критерия. Включването на непълна информация единствено относно
общо описание и вид на алтернативния продукт е възможно да не бъде
достатъчно за потвърждаване на нивото на новост , заявено от кандидата
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в Приложение З ‚Сравнителен анализ на внедряваната иновация“. Това,
от своя страна, може да рефлектира върху оценката на проектното
предложение по критерий I.2 „Новост на подкрепяната иновация“,
В тази връзка, в интерес на кандидатите е да включат детайлна
информация относно алтернативните решения, с които се сравнява
предложената за внедряване иновация, вкл. марка, модел, производител,
технически характеристики/параметри и др.п.

45.

14.01.2016 г.
Здравейте,
Моля да ми отговорите на следния въпрос свързан с критериите за
допустимост на кандидати по процедура за подбор на проекти
BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятия”,
а и най-вероятно с бъдещи свързани с иновации.
Микро предприятие със собствени разработки в област мехатроника и
чисти технологии, регистрирано в община на територията на селски район,
ще е ли допустим кандидат ако се пререгистрира и смени седалището си в
община извън обхвата на селските райони. И ако "да", има ли нормативни
изисквания колко време преди кандидатстването си по съответната
програма трябва да е със седалище извън община в селски район.
Предварително благодаря за отговора.
С уважение,
Подател: Ивелина Причкапова
Ел. поща: ivelina_bojidarova@abv.bg

46.

14.01.2016 г.

С оглед избягване на припокриването на интервенциите между ОПИК 2014-2020
и ПРСР 2014-2020, подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не
могат да получават микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките
и средните предприятия, които:



имат седалище или клон със седалище на територията на селски район
и
са заявили за подпомагане дейности по проекта, които ще се осъществяват в
община на територията на селските райони в Република България (Списък на
селските райони е даден в Приложение Т към Насоките за кандидатстване).

За да бъде едно предприятие недопустим кандидат по процедурата трябва да са
изпълнени кумулативно/едновременно и двете горепосочени условия към
момента на подаване на проектно предложение.

Здравейте,
изпращаме Ви запитване за допускане за кандидатстване по ОП Иновации и
Конкурентноспособност.
Успешен ден!
Във връзка с отворена оперативна програма „ИНОВАЦИИ
НОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ“, имаме следния въпрос:

За да са допустими за финансиране по настоящата процедура, кандидатите
трябва да отговарят на критериите за допустимост (съответно да не попадат в
отделните категории недопустими кандидати) към момента на подаване на
проектно предложение.

И

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са микро, малки,
средни и големи предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон
или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на
законодателството на държава-членка на Европейското икономическо
пространство. Критериите за допустимост на кандидатите по настоящата
процедура не съдържат ограничение относно собствеността (частна или
публична) на кандидатите.
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Разяснения от УО

Ние допустим кандидат ли сме по тази оперативна програма с оглед на
факта, че ние сме търговско дружество със 100 % общинско участие.
Прикципал на фирмата е ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН. В съпътстващите
документи за кандидатстване има формуляри и декларации, които се
попълват от собственика на фирмата, в случая Община Елин Пелин.
Очакваме Вашият отговор!
Подател: инж. Иван Нокалов
Ел. поща: gass_elinpelin@abv.bg

Съгласно чл. 4, ал. 9 от Закона за малките и средните предприятия, едно
предприятие не може да се смята за малко и средно предприятие, ако 25 на сто
или повече от капитала или от броя на гласовете в общото събрание се
контролират пряко или непряко, заедно или поотделно от един или повече
държавни органи или други органи на местното самоуправление. При определяне
на категорията на предприятие с общинска собственост следва да имате предвид,
че съгласно чл. 4, ал. 4, т. 6 от Закона за малките и средните предприятия, едно
предприятие се смята за независимо и в случаите, когато негови предприятия
партньори са общини с брой на жителите под 5000 души и с годишен бюджет,
който не превишава 19 000 000 лв.
В допълнение, по настоящата процедура подкрепа по режим „регионална
инвестиционна помощ“ съгласно чл.13 и чл.14 на Регламент на Комисията (ЕС)
№ 651/2014 не могат да получават кандидати, чиято основна дейност или
дейността, за която кандидатстват, се отнася до производство и дистрибуция на
електроенергия и енергийните инфраструктури.

47.

14.01.2016 г.

Уважаеми Дами и Господа, моля за отговор на следните въпроси:
1.
Въпрос 1:
Във връзка с дадено от Вас разяснение в отговор на въпрос № 5/04.01.2016
г., въпрос 2, моля да разясните също така, дали е допустимо изменение на
мястото на изпълнение на проект от един NUTS 3 в друг NUTS 3 при
запазване на изискването инвестицията по проекта да се поддържа в
региона получател в съответствие с изискванията на чл. 14, пар. 5 от
Регламент (ЕС) № 651/2014 г. на Комисията, като в конкретният случай
моля да потвърдите допустимостта на промяната на мястото на изпълнение
на проект от NUTS 3: BG 411 София (столица) в NUTS 3: BG 412 София.
2. Въпрос 2:
Във връзка с коректното предоставяне от страна на Кандидат на
информация в приложение З Сравнителен анализ на внедряваната иновация,
моля да уточните следните моменти:
при попълване на редове 2-5 от т. 3 Сравнителна таблица, показваща
съответствието на предлаганата за внедряване иновация с конкурентните
продукти, предлагани на съответния пазар: следва ли в колона 1 на
таблицата, редове 2-5 да бъдат вписвани след текст “Алтернативно

1.

В случай на приложим режим „регионална инвестиционна помощ“,
инвестицията по проекта следва да се поддържа в региона получател
най-малко пет години, а в случай на МСП най-малко три години след
изпълнението на инвестицията в съответствие с изискванията на чл. 14,
пар. 5 от Регламент (ЕС) № 651/2014 г. на Комисията. Съгласно
посоченото изискване на регламента това не възпрепятства замяната на
машини или съоръжения, които са остарели или повредени през този
период, при условие че стопанската дейност се запазва в засегнатия
регион за съответния минимален период. Преместването на активите от
едно място на друго място в рамките на същия регион от ниво NUTS 3
(административно-териториална единица област) е допустимо.
Преместването на активите от едно място на друго място в рамките на
различни региони от ниво NUTS 3 (административно-териториална
единица област) е недопустимо.

2.

-

Моля, вижте разясненията на УО по Въпрос № 44, т.2.
При попълването на Приложение З „Сравнителен анализ на
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решение......” конкретните наименования на алтернативните решения?
Моля, потвърдете, че в рамките на редове 2-5 от същата таблица,
колони с наименования “Показател 1” до “Показател 4” вкл. е необходимо
единствено да бъде маркирано съответствие на дадено алтернативно
решение със съответния показател, а при липса на маркировка се приема, че
дадената алтернатива не съответства на използвания за сравнение
показател.
По отношение на т. 4 Сравнителен анализ на иновацията, моля да
уточните следното: допустимо ли е да бъдат използвани в рамките на
сравнителния анализ графики, таблици, снимки и др.п. ? Допълнително – с
оглед на изискването “В случай, зе информационните източници са на чужд
език, то те задължително следва да бъдат придружени от превод на
български език”, моля да уточните, дали визирате единствено
наименованията на информационните източници, изложени в рамките на
анализа или желанието на УО е да бъде предоставен превод на
съдържанието на целия информационен източник, към който се реферира в
рамките на сравнителния анализ?
3. Въпрос 3:Възможно ли е иновативен метод за производство в областта
на строителството, свързан с преки положителни ефекти по отношение на
ресурсна и енергийна ефективност да бъде причислен към чисти технологии
като част от тематична област мехатроника и чисти технологии, с оглед на
обстоятелството, че технологията е безотпадна и дава възможност за
включване на отпадъчни продукти и материали от други производства при
реализация на крайния продукт?
4.
Въпрос 4: Допустим кандидат ли е по процедурата предприятие в
категория “малко предприятие” по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките
и средните предприятия, осъществяващи инвестиции, свързани с
преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в
неселскостопански продукти извън приложение No I от Договора ( в
конкретния случай – основна икономическа дейност и дейност, за която би
се отнесла инвестицията по проекта, свързана с производство на боза,
класифицирана с код на основна икономическа дейност съгласно КИД 2008:
11.07 Производство на безалкохолни напитки, минерални и други
бутилирани води) , в случай че тези инвестиции не се осъществяват на
територията на селските райони съгласно определението в т. 8.1 Описание
на общите условия от Програмата за развитие на селските райони за

Разяснения от УО
внедряваната иновация, т.3 „Сравнителна таблица, показваща
съответствието на предлаганата за внедряване иновация с
конкурентните продукти, предлагани на съответния пазар“ в
рамките на редове 2-5 от същата таблица, колони с наименования
“Показател 1” до “Показател 4”, както в случай на добавени
редове/колони за допълнителни алтернативни решения/показатели,
следва да се отбелязва единствено съответствието на дадено
алтернативно решение с показател, чрез маркирането на съответната
„кутийка“. В случай че кандидатите не са маркирали съответната
„кутийка“ се приема, че алтернативното решение няма съответствие
с дадения показател. Примерно попълнена таблица:

Ограничението за въвеждане на таблици, снимки, скрийншотове,
графики и др.п. е поради техническите функционалности на
системата ИСУН 2020, която не позволява въвеждането на подобна
информация. Това ограничение е приложимо за Формуляра за
кандидатстване, като ограничението не касае попълването на
Приложение З. Относно изискването за превод на информационните
източници, които са на чужд език, необходимо е да предоставите
превод на цялата информация, която касае внедряваната по проекта
иновация.
В рамките на тематична област „Мехаторника и чисти технологии“ е
-

3.
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Разяснения от УО

периода 2014 – 2020 г. Списък на селските райони е даден в Приложение Т
към Насоките за кандидатстване?
Въпрос 5:
Допустимо ли е кандидат да подаде проект за иновация, свързана с
иновативен метод за производство на конструктивни елементи, произведени
от материали, попадащи в обхвата на дефиницията за горски продукт
(Приложение Ц към НК), като в резултат на дейността, осъществявана от
кандидата, конструктивните елементи, произведени по иновативния метод
ще бъдат включени в краен продукт, излизащ от обхвата на горските
продукти, т.е. продукт с висока добавена стойност, който не е резултат
единствено от преработка/маркетинг на горски продукт?
Предварително Ви благодаря!
Подател: Веселин Веселинов
Ел. поща: qaa.op1@gmail.com

4.

5.

изведено приоритетно направление „чисти технологии с акцент върху
транспорта и енергетиката (съхранение, спестяване и ефективно
разпределение на енергия, електрически превозни средства и екомобилност, водород-базирани модели и технологии, безотпадни
технологии, технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и
материали от производства в други производства)“ съответно проекти,
които реализират иновации в това приоритетно направление, са
допустими по процедурата.
Тематичните области са свързани с цел 1 на ИСИС - Фокусиране на
инвестициите
за
развитие
на
иновационния
потенциал
в
идентифицираните тематични области (за създаване и развитие на нови
технологии, водещи към конкурентни предимства и повишаване на
добавена стойност на националните продукти и услуги), т.е. необходимо
е проектното предложение да предвижда създаване и развитие на нови
технологии, с помощта на които тези продукти да бъдат произведени или
технологии, използващи нови продукти и материали.
В този смисъл, решението дали даден проект попада в приоритетно
направление на тематична област на ИСИС, съответно дали проектът е
допустим, ще бъде взето от Оценителната комисия в Управляващия
орган, която ще разполага с цялата специфична информация относно
проектно предложение.
Съгласно т.11.2 от Насоките за кандидатстване недопустими кандидати
по настоящата процедура са малки и средни предприятия, по смисъла на
чл. 3-4 от ЗМСП, осъществяващи инвестиции, свързани с преработка
и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански
продукти извън приложение № I от Договора, или с производството на
памук, с изключение на хляб, тестени и сладкарски изделия, в случай че
тези инвестиции се осъществяват на територията на селските райони
(Списък на селските райони е даден в Приложение Т към Насоките за
кандидатстване). В случай че дейностите не се осъществяват на
територията на селските райони, то при спазване на останалите условия
за допустимост по настоящата процедура малко предприятие
(осъществяващо гореописаните дейности) би било допустим кандидат.
С оглед избягване на припокриването на интервенциите между ОПИК
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Разяснения от УО
2014-2020 и ПРСР 2014-2020, подкрепа по настоящата процедура за
подбор на проекти не могат да получават предприятия, извършващи
основната си икономическа дейност или кандидатстващи за финансиране
на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти. В
случай че визираната в запитването дейност включва преработка и/или
маркетинг на горски продукти (съгласно определението, посочено в
Приложение Ч), то съответната дейност е недопустима за финансиране
по настоящата процедура.

48.

14.01.2016 г.

Здравейте,
Имам нужда от някои разяснения относно обявената процедура
BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в
предприятията“.
Предприятие притежава собствен патент и желае да кандидатства за
производствена линия, с която да започне производството на патентования
продукт. Кодът на основната дейност на предприятието е 42.12
„Строителство на надземни и подземни релсови пътища”, който попада в
сектор F на класификатора на икономическите дейности КИД-2008.
Проектът ще бъде насочен към производството на релсови скрепления,
които се използват при строителството на железните пътища. Също така
проектът попада в тематичната област на ИСИС „мехатроника и чисти
технологии”, подраздел „машиностроене и уредостроене, вкл. части,
компоненти и системи, с акцент върху транспорта и енергетиката”.
На страници 15 и 16 от Насоките е записано, че са недопустими
кандидатите чиято основна дейност или дейността, за която кандидатстват
се отнася до сектор транспорт, както и свързаната с него
инфраструктура в случай на регионална помощ (предприятието ще
кандидатства с проект именно в този режим на държавна помощ) .
В приложение Ч към Насоките е посочено какво да се разбира под
транспортен сектор, като са посочени и конкретните кодове по КИД-2008,
които попадат в раздел H – „Транспорт, складиране и пощи” и са
недопустими по процедурата.
Моля за уточнение какво се има в предвид под свързана със сектор
транспорт инфраструктура и дали предприятието с код на икономическа
дейност 42.12, произвеждащо детайли за строителството на железници се
явява допустим кандидат при така описаните обстоятелства?

Съгласно т.11.2 от Насоките за кандидатстване по настоящата процедура при
приложим режим на помощ „регионална инвестиционна помощ“ съгласно чл.13
и чл.14 от Регламент №651/2014 по Елемент А „Инвестиции“ недопустими са
предприятия с основна дейност или дейност, за която кандидатстват, която се
отнася до сектор транспорт, както и свързаната с него инфраструктура. В случай
че кодът на основна икономическа дейност на предприятието-кандидат не попада
сред изброените в определението за „транспортен сектор“ в Приложение Ч (Н49
„Сухопътен транспорт“, с изключение на Н49.32 „Пътнически таксиметров
транспорт“, Н49.42 „Услуги по преместване“, Н49.5 „Тръбопроводен транспорт“;
Н50 „Воден транспорт“; Н51 „Въздушен транспорт“, с изключение на Н51.22
„Космически транспорт“), то съответното предприятие не попада в рамките на
приложното поле на това ограничение.
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Благодаря предварително за отделеното време!
Подател: Стоян Стоянов
Ел. поща: stoyanov_stoian@abv.bg
Здравейте,
бихте ли отговорили на следните въпроси:
1. Може ли да кандидатства фирма, която до момента е
осъществявала единствено търговска дейност на играчки (пъзели),
а не производство? Може ли да се кандидатсва за стартиране на
производство на същата група продукти (пъзели), като иновацията
е свързана с екологично пигментиране на детайлите като ще се
заплати за ползването от държателя на патента? Или е необходимо
да се диверсифицира с други артикули – конструктори и други
играчки?
2. Фирмата до момента не е участвала и получавала средства от ЕС?
Може ли да се кандидатства за пълния размер 200 000 евро като de
minimis като 90% е от програмата и 10% самоучастие?
3. Има ли изискване фирмата да няма заеми към банки за да участва с
проект по отворената процедура?

Разяснения от УО

1.

2.

Благодаря предварително!
Подател: Елизабет Константинова
Ел. поща: liz.konstantinova@abv.bg

3.

Насоките за кандидатстване по настоящата процедура не поставят
изискване кандидатът задължително да е осъществил производство на
предложения за внедряване иновативен продукт преди подаване на
проектното предложение. Критериите за допустимост на кандидатите са
описани в т. 11.1 от Насоките за кандидатстване, а критериите за
недопустимост на кандидатите в т.11.2.
Насоките за кандидатстване по настоящата процедура не поставят
ограничение пред възможността предприятията да кандидатстват за
внедряване в производството на иновативен продукт, с който досега са
осъществявали търговска дейност.
Максималният размер на за едно и също предприятие съгласно чл. 2,
пар. 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013 (определението за „едно и също
предприятие“ е посочено в Приложение Ч) заедно с другите получени
минимални помощи, не може да надхвърля левовата равностойност на
200 000 евро за период от три бюджетни години. В случай че
предприятието-кандидат и предприятията, с които предприятието
кандидат образува „едно и също предприятие“1, не са получавали
минимални помощи през последните 3 години, то предприятиетокандидат може да заяви помощ в режим “de minimis” в размер от 200 000
евро (391 166 лв.).
Интензитетът на помощта по режим “de minimis” за микро, малки и
средни и големи предприятия е 90%, което означава, че от общите
допустими разходи по този режим 90% са безвъзмездна финансова
помощ, а останалите 10% са съфинансиране от страна на кандидата.
Насоките за кандидатстване не включват изискване за липса на
задължения на кандидата към банкови институции. Следва да имате
предвид, че кандидатите, които са одобрени за финансиране на етап

1

Вкл. всички предприятия, които са се влели, слели с или са придобити от някое от предприятията, образуващи „едно и също предприятие“ с предприятието кандидат съгласно чл. 3,
пар. 8 на Регламент (ЕС) № 1407/2013, и предприятията, образуващи „едно и също предприятие“ с предприятието кандидат, които са се възползвали от помощ de minimis, получена
преди разделяне или отделяне, съгласно чл. 3, пар. 9 от Регламент (ЕС) № 1407/2013.
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Разяснения от УО
договаряне трябва да представят Удостоверение от Националната
агенция за приходите за липса на задължения на кандидата (издадено не
по-рано от 6 месеца преди датата на представянето му).

12

