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Фирмите в състава на РИЦ са свързани с пристанищни технологии и
корабоплаване във вътрешните водни пътища на Европа. По проекта са
предвидени дейности за закупуване на оборудване с което ще се извършват
научни изследвания и разработки свързани с:
- комуникационните иновации за брегово и автономно управление, контрол
и анализ на бордовите и пристанищни системи, чрез креативен софтуер
базиран на изкуствения интелект
- управление на корабни модели в различна хидрометеорологична среда
(създадена от мехатронни генератори разработени от консорциума)
- изследване и внедряване на системи работещи с чиста енергия с цел
подобряване работата на пристанищата

В т. 11.2 от Условията за кандидатстване са изброени специфичните критерии
за недопустимост на кандидатите по процедурата. Там е указано, че
кандидатите не трябва да попадат в забранителните режими съгласно чл.1,
пар.3 на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 и Регламент на Комисията
(ЕС) № 1407/2013.

1. Допустимо ли е включването в РИЦ на фирми свързани с пристанищни
технологии и корабоплаване?
2. Допустимо ли е финансирането на дейности свързани с пристанищни
технологии и корабоплаване?
Държим да уточним, че по проекта не се предвижда закупуването и/или
изграждането на транспортни средства съгласно дефиницията в
"Приложение О" от насоките за кандидатстване.

Следва да имате предвид, че оценката за допустимостта на проекта ще се
извърши от оценителната комисия по процедурата, която ще разполага с цялата
необходима информация.

Моля за информация има ли действащи регламенти и други нормативни
актове забраняващи и/или ограничаващи дейностите по проекти свързани с
корабоплаването.
Имаме въпрос, по повод две от фирмите, които ще участват в сдружението
по процедурата и искаме да сме сигурни, че правилно определяме дали са
свързани или не:
Съдружници във фирмата А са физическото лице Х (80% дялово
притежание) и фирма Б (20 % дялово притежание). Управител на фирма А е
физическо лице У.
Управител на фирма Б е също физическото лице У, което е баща с
физическото лице Х. Собствеността на фирма Б е на друго юридическо
лице, в което физическото лице У има дялово участие над 50%.
Двете фирми работят на свързани вертикални и хоризонтални пазари.

Доколкото от представената информация е видно, че проектът предвижда
извършване на научни изследвания и разработки, то финансирането на
дейностите му би било допустимо по процедурата, при съобразяване с
установените в условията за кандидатстване правила относно непопадането на
проектното предложение и кандидата в забранителните режими.

Предоставената информация не е достатъчна, за да бъде установено дали
фирма А и фирма Б са свързани предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от
Закона за малките и средни предприятия.
В контекста на изложеното следва да имате предвид, че при разглеждане на
свързаност по смисъла на чл.4, ал.5, т.3 от ЗМСП, когато едното предприятие
има право да упражнява решаващо влияние върху другото предприятие по
силата на договор, сключен между тях, или на клауза в неговия устав,
учредителен договор или друг учредителен акт – за да е налице хипотезата на
свързаност въз основа на договор, не се изисква договорът или споразумението
да са вписани в Търговския регистър.
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При така описаните роднински връзка, дялово притежание и пазарни
характеристики, фирма А и фирма Б следва ли да се приемат за свързани
или не?

Проверката за свързаност по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП на юридическите
лица за членове на РИЦ ще се извърши от екипа по договаряне, който в случая
може да изиска от кандидатите да представят допълнителни разяснения

Прочетохме, че се гледа и решаващо влияние. Моля да кажете как се
определя решаващото влияние. Само с документ вписан в търговския
регистър или по друг начин?

и подкрепящи документи за удостоверяване на декларираното на етап
кандидатстване обстоятелство, че юридическите лица (членове на РИЦ),
регистрирани по Търговския закон не са свързани помежду си
предприятия (по смисъла на на чл.3 и чл. 4 от ЗМСП).

1. Може ли Висше учебно заведение (Университет) чрез свои отделни звена
– научно-изследователски институт/колеж/факултет, които не притежават
самостоятелна правосубектност, да участва в повече от едно проектно
предложение, като член на обединение в предвидените от Насоките правноорганизационни форми ?

Моля запознайте се с разясненията на УО по въпроси № 11, № 20.5 и № 31.5.

2. Съществува ли риск от това, вторият кандидат, подал проектно
предложение, да бъде счетен за недопустим и да бъде отстранен ?
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