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Разяснения от УО

Дата на разясненията от УО: 23.03.2018
123.

13.03.2018

Здравейте!
Кандидат по процедурата е изчерпал ресурса си по "де минимис".
Същият ще изпълни дейностите за провеждане на събития и публикации в
медиите за популяризиране на резултатите по проекта и визуализация за своя
сметка, както е указано в условията за кандидатстване.

С оглед на факта, че цитираните от Вас дейности са със задължителен
характер, независимо от това, че същите ще бъдат изпълнени от кандидата за
негова сметка, те следва да бъдат включени в т. 7 на Формуляра за
кандидатстване като отделни дейности с нулева стойност.
Обръщаме внимание, че дейности, за които кандидатът няма да заявява
финансиране, не следва да бъдат включвани в т. 5 Бюджет с нулева стойност.

Трябва ли обаче да ги описва в плана за изпълнение като отделни дейности с
нулева стойност или просто да спомене на подходящо място, че ще ги
изпълни?
Подател: Юлия Михайлова
Ел. поща: mihailova_julia@abv.bg
124.

13.03.2018

Здравейте,
Във връзка с процедура за подбор на проекти „BG16RFOP002-3.004
„Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно
използване на ресурсите“, съгласно Условия за кандидатстване:
"II. Допустими дейности:
Елемент А „Внедряване“:
По отношение на кандидатите, които ще изпълняват елемента при условията
на регионална инвестиционна помощ допустими са само проектни
предложения, които имат за свой основен предмет осъществяването на
първоначални инвестиции в материални и нематериални активи, свързани с:
− разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект;
− диверсификацията на продукцията на стопанския обект с продукти, които
не са били произвеждани до момента в него, или
− основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански
обект."
Моля за разяснения по следните въпроси:

1. Относно заявяването на подкрепа за повече от един код на икономическа
дейност може да се запознаете с отговор на въпрос 118, т. 1.
В случай че в резултат на диверсификацията ще стартирате производството на
изцяло нов продукт с качествено нови характеристики от досега
произвежданите продукти, без това да е свързано със стартирането на нов
четирицифрен код по КИД, възможността за осъществяването на инвестиции,
както по отношение на старото производство (с цел разширяване), така и по
отношение на новото производство (с цел диверсификация), продължава да не
е приложима.
Посоченото е обусловено от факта, че дейността, обект на одита за ресурсна
ефективност, е тази, свързана с произвежданите до момента продукти, а новата
дейност, която следва да се ползва от придобитите по проекта активи, е
дейността, отнасяща се до новото производство и независимо от факта, че тези
дейности биха могли да попадат в рамките на един и същ код на икономическа
дейност, изискването да не може и двата вида дейности да се ползват със
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1. Проектното предложение има за свой основен предмет осъществяването на
първоначални инвестиции в материални и нематериални активи, свързани с
диверсификацията на продукцията на стопанския обект с продукти, които не
са били произвеждани до момента в него. Предвидени са за придобиване и
активи от дейност по Елемент А - за оптимизиране на производствените
процеси и намаляване на използваните суровини. Предвидените за
придобиване активи за оптимизиране на производствените процеси и
намаляване на използваните суровини, са с характеристики и
функционалности, които водят и до увеличаване на производството разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект.
Въпросът е следният:
Допустимо ли е по процедурата, когато предвидените за придобиване активи
от дейност по Елемент А за оптимизиране на производствените процеси и
намаляване на използваните суровини, водят и до разширяване на капацитета
на съществуващ стопански обект, в одита за ресурсна ефективност да се
предвиди и разширяване на капацитета на съществуващия стопански обект,
което съответно да бъде отразено и в Приложение Ж – Икономическа оценка
на проекта, в Таблица 1, Лист 'Срок на откупуване' - колона 6 "Прогнозно
количество произведена продукция за година N+1" и в Таблица 2, Лист
'Ефективност на разходите'?
2. Кандидатът е възложил на външен изпълнител услугата по изготвяне на
одита за ресурсна ефективност - Приложение Е, по Елемент В „Други
инвестиции, услуги и мултиплициране на резултатите“. Разходите за одита за
ресурсна ефективност са допустими единствено в случаите, когато неговото
изготвяне е възложено на външен изпълнител. В Приложение Ж –
Икономическа оценка на проекта, в Таблица 1, Лист 'Срок на откупуване',
ИНВЕСТИЦИИ-I0 , e предвидено попълване на разходите за Консултантски
услуги по елемент Б.
Въпросът е следният:
Разходите по Елемент В „Други инвестиции, услуги и мултиплициране на
резултатите“ за услугата по изготвяне на одита за ресурсна ефективност Приложение Е, следва ли да се отразяват в Приложение Ж – "Икономическа
оценка на проекта" и ако отговорът е "да", къде в Приложение Ж трябва да
бъдат отразени? Ако отговорът е "не" - къде трябва да се отразят тези разходи
по проекта?

средства по проекта продължава да е приложимо с оглед спазване на принципа
на равно третиране по отношение на кандидатите.
Съгласно условията за кандидатстване при осъществяване на елемент А при
условията на регионална инвестиционна помощ, са допустими проекти, които
имат за свой основен предмет една от трите посочени хипотези: 1)
разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект,
2)
диверсификация на продукцията на стопанския обект с продукти, които не са
били произвеждани до момента в него или 3) основна промяна в целия
производствен процес на съществуващ стопански обект.
В случай че дейностите по елемент А попадат в повече от една от изброените
хипотези, кандидатът следва сам да прецени и избере една хипотеза, която да
обоснове в т.11.1 от формуляра за кандидатстване. За допустими по проекта
ще се считат дейностите, които отговарят на обоснованата от кандидата
хипотеза. Обръщаме внимание, че определянето на допустимите разходи по
трите хипотези е различно. Начинът на определяне е посочен в т. 13.1 от
Условията за кандидатстване (стр. 35-36).
2. Разходите за консултантски услуги за изготвяне на одита за ресурсна
ефективност не следва да бъдат включвани в Приложение Ж. В случай че
кандидатът ще заявява разходи за одита за ресурсна ефективност, дейността по
изготвянето му следва да бъде отразена в т. 7 „План за изпълнение/дейности
по проекта“ като в поле „Месец на стартиране на дейността“ следва да бъде
посочено месец 1 независимо от това, че дейността е извършена
предварително, с оглед на факта, че системата ИСУН 2020 не позволява
въвеждане на нулева или отрицателна стойност в посочената секция.
Разходите за изготвянето на одита за ресурсна ефективност следва да бъдат
посочени в т. 5 „Бюджет“.
При въвеждането на процедурите за избор на изпълнител в т.10 от Формуляра,
а именно „План за външно възлагане“, кандидатът следва да посочи всички
планирани процедури, включително и проведената такава за избора на
изпълнител, който е изготвил одита за ресурсна ефективност. В тези случаи
кандидатът посочва, че процедурата вече е извършена и в поле „Описание“
въвежда фактическите обстоятелства, свързани с това. В поле „Планирана дата
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Подател: Васил Алексиев
Ел. поща: ergoo@abv.bg

на обявяване“ кандидатът може да посочи реалната дата на стартиране на
избора на изпълнител.
Ако за одита за ресурсна ефективност кандидатът не заявява разходи по
проекта, информация за него не следва да бъде включвана във Формуляра за
кандидатстване.

