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Разяснения от УО

Дата на разясненията от УО: 5 март 2020 г.
29.

24.02.2020 г.

Здравейте,
Във връзка с процедурата Стимулиране внедряването на иновации, имам
следния въпрос:
1. Кандидат по процедурата е юридическо лице със седалище в гр.София и
регистриран клон извън София. Допустимо ли е да кандидатства
юридическото лице, но оборудването, което ще закупи по проекта да бъде
доставено в клона, тъй като там се намира производствената площадка.

30.

24.02.2020

Поздрави,
Здравейте,
Във връзка с обявения прием на проекти по BG16RFOP002-1.022
„Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“
имаме следние въпроси:
1. В текста на КРИТЕРИЙ – „Придобити права по индустриална
собственост“ е посочено - …Предприятието кандидат, управителят и/или
съдружниците и/или ……………., е/са първоначален заявител/и и/или
изобретател/и ……….. в областта на внедряваната иновация.“. В тази
връзка - Как трябва да се чете запетаята след "кандидат":
ВАРИАНТ 1 - „Предприятието кандидат“ – запетаята означава, че е
задължително
Предприятието
кандидат
и
управителят
и/или
съдружниците и/или ……………. са първоначални заявители…..
ВАРИАНТ 2 - „Предприятието кандидат“ – запетаята означава, че е
Предприятието кандидат и/или управителят и/или съдружниците и/или
……………. са първоначални заявители…..
2. Как ще се оцени по публикуваните КРИТЕРИИ ситуация, при която
фирмата-кандидат притежава (е собственик на) 2 (два) действащи патента
или полезни модели в областта на внедряваната иновация, като самия
изобретател е починал?

Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата е допустимо участието
на юридическо лице със седалище в гр.София и производствена площадка
(която се управлява от клона на същото юридическо лице) извън столицата.
Следва да имате предвид, че според мястото на изпълнение на проекта и
категорията на предприятието се определя и максималният интензитет на
безвъзмездна финансова помощ за кандидата при режим „регионална
инвестиционна помощ“ (т. 10. Процент на съфинансиране от Условията за
кандидатстване).
1. Посочените хипотези в критерий II.3 „Придобити права по индустриална
собственост“ са изброени алтернативно със запетая помежду им, т.е. критерият
се преценява спрямо следните субекти, които могат да са носители на права:
предприятието кандидат (като юридическо лице) и/или управителят, и/или
съдружниците, и/или (при акционерно дружество и командитно дружество с
акции) акционерите, и/или председателя на Управителния съвет или Съвета на
директорите (като физически лица). В тази връзка, когато предприятието
кандидат е първоначален заявител и/или изобретател на патент и/или полезен
модел в областта на внедряваната иновация съответната хипотеза на критерия е
изпълнена.
2. В посочения случай за да бъде изпълнен критерият „Придобити права по
индустриална собственост“ е необходимо кандидатът (като юридическо лице)
да е първоначален заявител/и и/или изобретател на патент. Съответно когато
защитният/ите документи са в областта на иновацията, подкрепяна по проекта
и кандидатът (като юридическо лице) е първоначален заявител/и и/или
изобретател на патента, проектното предложение ще получи 6 т.,
3. Съгласно бележка под линия № 10 на стр. 28 от „Критерии и методология за
оценка на проектните предложения“ (Приложение 10 от Условията за
кандидатстване) в случаите, при които при изчисляването на коефициентите,
включени в раздел II. „Иновативен капацитет и финансова стабилност на
кандидата“, коефициентът за дадена година не може да бъде изчислен поради
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3. През 2018 година фирмата-кандидат е управлявана и дейността е
изпълнявана от собственик, който получава само дивидент от нея, тъй като
се осигурява от друга фирма, която е плащала възнаграждения и
осигурителните вноски . Във фирмата-кандидат има 0 назначени лица, но
дейността е изпълнявана чрез гражданско-правни взаимоотношения от
физически лица – подизпълнители. Цялостната дейност, включително и
изпълняваните дейности по НИРД и иновации са организирани и
управлявани от управителя, но в отчета за наетия персонал и
възнаграждения с код 1600 не е посочена стойност, защото собственика –
управител получава само дивидент от дейността. Така общата сума от
стойностите в кодове 1000+1400+1600 = 0. При тази ситуация по
формулата от Бизнес плана за определяне на „Производителност на
предприятието за 2018 г.“ е налице „делене на нула“, което не е
допустимо. Как се процедира при тази ситуация?

31.

25.02.2020

Предварително благодаря!
Здравейте,
Във връзка с обявен прием по процедура BG16RFOP002-1.022
„Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“,
имаме желание, да кандидатстваме за закупуване на машина, която е
необходима за развитие на дейността ни, в т.ч. за внедряване на иновация.
За машината има издаден патент, за който сме договорили да получим
права за ползване преди датата на подаване на проектното предложение.
Наши конкуренти също ще кандидатстват по процедурата, за закупуване
на същата машина и имат намерение да придобият права за ползване на
същия патент. Въпросът ни е, дали са допустими по процедурата двама и
повече бенефициенти, които чрез проектите си, възнамеряват да закупят
еднакви машини, за която има издаден един патент, да получат права за
ползване на патента и да внедрят една и съща иновация.
Предварително Ви благодаря за отговора,
С уважение,

Разяснения от УО
наличието на „0“ в знаменателя, данните от тази година не следва да се вземат
предвид.

В Условията за кандидатстване не са налице ограничения по отношение на
възможността двама и повече бенефициенти, които чрез проектите си,
възнамеряват да внедрят една и съща иновация, основана на получени права
върху един и същи патент.
Допълнително, следва да имате предвид, че проектите трябва да са насочени
към внедряване на иновация, която е собствена разработка или на база
интелектуални права, вече придобити от трети лица. Интелектуалните права
следва да са придобити към датата на кандидатстване. Освен това съгласно
определението, залегнало в Условията за кандидатстване и Приложение 15 към
тях, иновация е нов или подобрен продукт или процес (или комбинация от
двете), който значително се различава от предишните продукти или процеси на
предприятието, и който е предоставен на потенциални потребители (продукт)
или е въведен в употреба от предприятието (процес). Т.е. единствено
придобиването на машина, когато това не е съпрододено с внедряване на нов
или подобрен продукт или процес (или комбинация от двете), който значително
се различава от предишните продукти или процеси на предприятието и който е
предоставен на потенциални потребители (продукт) или е въведен в употреба
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от предприятието (процес) не е достатъчно за изпълнение на изискването
проектите да са насочени към внедряване на иновация.

32.

25.02.2020

Уважаеми дами и господа,
Във връзка с обявената процедура на подбор на проекти BG16RFOP0021.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи
предприятия“ имам следните въпроси:






В случай че желаем да внедрим иновация, по която патент само
една фирма произвежда машина, как да представим две оферти за
закупуване на оборудване;
Да разбирам ли правилно, че ако закупим патент от Испания за
внедряване на иновация, служебно Патентното ведомство в
България ще направи справка за правата на патента в Испания,
след уведомяването му?
Допустимо ли е внедряване на нова услуга с друг код на
икономическа дейност?
Допустимо ли е закупеното оборудване по проекта за
осъществяване на услуги, да се ползва за такива към трети лица в,
т.ч. да се изнася от офиса на фирмата, за да се извърши
иновативната услуга към клиентите на фирмата?

С уважение,

1. Съгласно текст в поле важно на стр. 74 от Условията за кандидатстване при
хипотеза на придобиване на машина, защитена чрез патент, полезен модел, ноухау или лицензия за такива, кандидатът може да представи само една оферта.
Допълнително, следва да имате предвид, че проектите трябва да са насочени
към внедряване на иновация, която е собствена разработка или на база
интелектуални права, вече придобити от трети лица. Освен това съгласно
определението, залегнало в Условията за кандидатстване и Приложение 15 към
тях, иновация е нов или подобрен продукт или процес (или комбинация от
двете), който значително се различава от предишните продукти или процеси на
предприятието, и който е предоставен на потенциални потребители (продукт)
или е въведен в употреба от предприятието (процес). Т.е. единствено
придобиването на машина, когато това не е съпрододено с внедряване на нов
или подобрен продукт или процес (или комбинация от двете), който значително
се различава от предишните продукти или процеси на предприятието и който е
предоставен на потенциални потребители (продукт) или е въведен в употреба
от предприятието (процес) не е достатъчно за изпълнение на изискването
проектите да са насочени към внедряване на иновация.

2. Допустими като документи в подкрепа на наличието на права върху
интелектуална собственост върху внедряваната продуктова иновация (стока
или услуга) или иновация в бизнес процесите, насочена към производство на
стоки и предоставяне на услуги са посочените в буква й/ от т. Списък на
документите, които се подават на етап кандидатстване от Условията за
кандидатстване, които включват и:
- патент за изобретение или решение за издаване на патент за иновацията,
внедрявана по проекта;
- свидетелство за регистрация на полезен модел или решение за регистрация на
полезен модел за иновацията, внедрявана по проекта;
- заявка за регистрация на полезен модел или заявка за издаване на патент.
По отношение на тези три документа се извършва служебна проверка, когато е
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налична съответна информация и описание в т. 11.7 „Документи в подкрепа на
наличието на права върху интелектуална собственост върху внедряваната
иновация“ от Формуляра за кандидатстване (например рег. номер, номер на
заявка, наименование на изобретението, данни за лицензионния договор и др.)
и когато документите са издадени от Патентно ведомство на Република
България. При невъзможност за извършване на служебна проверка
(включително, когато документите са издадени от страни извън Патентното
ведомство на Република България (включително от Испания)), кандидатите
следва да прикачат в ИСУН 2020 съответните документи по букви й/ и к/ от т.
24 на Условията за кандидатстване. Съответно, при невъзможност за
извършване на служебна проверка, и когато документите не се издават от
Патентно ведомство на Република България, същите следва да бъдат
представени от кандидата, като прикачени към ФК в ИСУН 2020. В случай че
не са прикачени в ИСУН 2020, Оценителната комисия ще изиска от
кандидатите предоставяне на тези документи.
3. Условията за кандидатстване не съдържат ограничение по отношение на
внедряването на нова услуга с друг код на икономическа дейност, стига
.кандидатът да не е предприятие, извършващо основната си икономическа
дейност или кандидатстващо за финансиране на дейности, които съгласно КИД
2008 (Приложение 13) попадат в Сектор С - код на икономическа дейност 10
„Производство на хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”,
подробно изброени в УК.
Допълнително, следва да имате предвид, че внедряваните иновации следва да
попадат в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС
(посочени в т.13.1 от Условията за кандидатстване).
Освен това, следва да имате предвид, че в случай че по Елемент А кандидат е
избрал избран режим „регионална инвестиционна помощ“, за да са допустими
разходите по проекта, същите следва да представляват първоначална
инвестиция в материални и нематериални активи, свързани със създаване на
нов стопански обект, разширяване на капацитета на съществуващ стопански
обект, „диверсификацията на продукцията на стопански обект с продукти,
които не са били произвеждани до момента в стопанския обект“ или основна
промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект.
4. Моля запознайте се със становище на УО на ОПИК по въпрос №10.
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33.

25.02.2020

Здравейте,

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати,
които отговарят на посочените в пакета документи критерии, като един от тях е
да имат минимум три приключени финансови години, които са: 2016, 2017 и
2018 г. Съответно кандидат, който има три приключени финансови години,
които са 2017, 2018 и 2019 г., но няма 2016 г., е недопустим по процедурата.

Имам следния въпрос относно Процедура за подбор на проекти:
BG16RFOP002-1.022 - Стимулиране внедряването на иновации от
съществуващи предприятия, Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014 – 2020:

34.

25.02.2020

Във връзка с точка 11.1 "Критериите за допустимост на кандидатите" на
стр. 18 от Условията за кандидатстване е посочено, че допустимите
кандидати следва да имат миниум три приключени финансови години,
като са обозначени следните 2016, 2017 и 2018, въпросът ми е възможно
ли е кандидат да има три приключени финансови години, но това да са
2017, 2018 и 2019?
Благодаря. Поздрави,
Здравейте,
Имам следните въпроси относно процедура BG16RFOP002-1.022
„Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“:
1.Ако кандидатстваме със заявка за патент /полезен модел и проекта ни
бива одобрен за финансиране, но в процеса на изпълнение на проекта от
патентно ведомство откажат да ни издадат патент, какво ще се случи с
нашия проект?
2.Имаме сключен „лицензионен договор“, за ползване на патент – ще
получим ли точки по критерии „Подкрепяната по проекта иновация е
защитена с валиден патент за изобретение.“?
3.Трябва ли да представим оферти, ако заявим разходи за някоя от
консултантските или помощните услуги в подкрепа на иновациите Елемент Б „Услуги“?
Поздрави!

1. При описаната в запитването хипотеза и когато е налице нарушаване на
чужди права на интелектуална собственост следва да имате предвид, че в
случай на одобрение на проекта, Декларацията за ненарушаване на чужди
права върху интелектуална собственост (Приложение 7 към Условията за
кандидатстване) става неразделна част от договора за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ. В случай че по време на или след
изпълнението на проекта възникне съдебен спор, касаещ правата върху
интелектуална собственост върху продукта (стоката или услугата)/процеса,
внедряван чрез проект по настоящата процедура за подбор на проекти, то
всички съдебни и произтичащи от съдебния спор разходи се поемат от
съответния бенефициент. В случай че съдебният спор приключи с влязло в сила
съдебно решение за нарушаване на право върху интелектуална собственост от
страна на бенефициента, то той е длъжен да възстанови предоставените по
настоящата процедура средства със съответната законна лихва.
2. В случай че внедряваната по проекта иновация е защитена с валиден патент
за изобретение, то проектното предложени ще получи съответния брой точки
по критерий I.1 „Степен на защита на подкрепяната по проекта иновацията“.
Обръщаме внимание, че съгласно т. 24, буква к/ от Условията за
кандидатстване, в случаите, когато кандидатът е представил договор за
прехвърляне на права по интелектуална собственост (патент за изобретение,
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свидетелство за регистрация на полезен модел), лицензионен договор, с който
се разрешава използването на съответния обект на интелектуална собственост
(патент за изобретение, свидетелство за регистрация на полезен модел), следва
да се представи и Удостоверение за вписване на договора в регистъра на
Патентно ведомство / Удостоверение за вписване на лицензионния договор в
регистъра на Патентно ведомство. В случай че горепосочените документи се
издават от Патентно ведомство на Република България, ще бъде извършена
служебна проверка. При невъзможност за извършване на служебна проверка,
Оценителната комисия ще изиска от кандидатите предоставяне на тези
документи.
3. С оглед определяне на реалистичността на предвидените разходи за
закупуване на дълготрайни активи, кандидатът следва да приложи към
Формуляра за кандидатстване две оферти единствено за всяка отделна
инвестиция в ДМА и/или ДНА с предложена цена. В тази връзка не е
необходимо представянето на оферти, за разходи за консултантски и помощни
услуги в подкрепа на иновациите от Елемент Б „Услуги“.

35.

36.

25.02.2020

25.02.2020

Във връзка с процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.022
„Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“,
имам следният въпрос:
1) С оглед изсикванията на работата на ИТ индустрията и условията на
темтична област 1: ИКТ и информатика на ИСИС, следва да се обърне
внимание, че компаниите в ИКТ сектора инвестират все повече в наем
и/или използване на отдалечена хардуерна инфраструктура, отколкото в
изграждане на своя собствена такава. В този смисъл в точка 14.2.
Допустими разходи по Елемт А „Инвестиции“, включат ли се и разходи за
наем на сървърно пространство, облачно пространство, облачни услуги и
възможности за отдалечен Back-up на бази данни.
С уважение,
Здравейте,
От отговорът на въпрос 7 не става ясно за коя алтернатива се отнася
съюзът "или" в критерии III. 3. "Надграждане на резултати по програми
за финансиране на иновации". В Приложение К " Критерии и методология
за оценка на проектни предложения", обявено за обществено обсъждане,
той се отнасяше за опцията " Проектното предложение включва

Съгласно Условията за кандидатстване разходи за наем на сървърно
пространство, облачно пространство, облачни услуги и възможности за
отдалечен Back-up на бази данни, не са сред допустимите.
Същевремено по процедурата са допустими разходи за осигуряване на бази
данни с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги, като
например: осигуряване на достъп до бази данни, които да бъдат използвани във
връзка с подобряването на внедрявания по проекта продукт (стока или услуга)
или процес.

Пакетът
документи
на
обявената
процедура
BG16RFOP002-1.022
„Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“ и по
конкретно посочения критерий III. 3 "Надграждане на резултати по програми за
финансиране на иновации" от „Критерии и методология за оценка на
проектните предложения“ не съдържат хипотези на надграждане на резултати,
постигнати в изпълнението на проект по процедура BG16RFOP002-1.002
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надграждане на резултати, постигнати в изпълнението на проект по
процедура BG 16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации
от стартиращи предприятия“", затова и въпросът ми е дали тази
алтернатива е отпаднала или е пропусната, при все че съюзът е запазен.
С уважение,

„Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“.
Съответно, при наличие единствено на подобно надграждане, кандидатите няма
да получат точки по този критерий.
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