МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Допълнителен списък на проектни предложения, предложени за отхвърляне на етап "Оценка на административното съответствие и допустимостта"
по процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-4.001 ”Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж”

Кандидатите, чиито проектни предложения са предложени за отхвърляне, могат да подадат писмени възражения срещу предложението за отхвърлянето им пред ръководителя на управляващия орган в едноседмичен срок от съобщаването
(съобщаването се извършва чрез профила на кандидата в ИСУН 2020). За дата на съобщаване се счита датата, отбелязана в ИСУН 2020. Възражението се подава на хартиен носител, подписано от поне едно от представляващите
кандидата лица или упълномощено лице. В случай, че кандидатът се представлява заедно от няколко лица, възражението се подписва от всички представляващи. В случай на упълномощаване, към възражението следва да се представи и
нотариално заверено пълномощно (при органи на публичната и местната власт - заповед за оправомощено лице). С подаване на възражението не могат да се представят нови документи, които не са били част от първоначално
представеното проектно предложение и/или допълнително изискана от оценителната комисия на съответния етап документация. Не се разглеждат възражения, които са подадени извън регламентирания срок или от лица, различни от
представляващите кандидата или упълномощени лица. За дата на подаване на възражението се счита датата на пощенското клеймо.
Възражението се подава на следния адрес:
До Ръководителя на УО на ОП РЧР
ГД „Европейски фондове, международни програми и проекти“
Министерство на труда и социалната политика
гр. София 1051, ул. Триадица 2, ет. 4
Относно: Възражение срещу отхвърляне на проект № /посочва се рег. номер на проекта/

#

1

2

Регистрационен
номер проект

BG05M9OP001-4.0010078

BG05M9OP001-4.0010138

Кандидат

ОБЩИНА
МИНЕРАЛНИ БАНИ

ОБЩИНА БЕЛЕНЕ

Партньор

Основание за отхвърляне

Ask Consulting D.O.O
Община Мики , Регион
Ксанти

Камара за развитие на
търговията, туризма и
услугите - Венето

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост, тъй като:
1. В проектното предложение не е заложена задължителната съгласно т.12.2. от Условията за кандидатстване дейност "Дейности за оценка на
постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на неговите иновативни елементи";
2. В проектно предложение е заложена недопустима целева група. Проектното предложение е разработено по ИП 4, а като част от целевата група на
проекта са заложени "експерти от общинската администрация, отговарящи за туристически политики и членове на управителни органи на
непровиителствени организации, работещи в сектор Туризъм". Така заложената целева група не съответства на допустимите целеви групи по ИП 4,
посочени в т. 14 от Условията за кандидатстване по процедурата;
3. В проектното предложение няма пълно съответствие между инвестиционен приоритет и неговите допустими целеви групи.
Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост, тъй като:
1. Целите на проекта не са в съответствие със специфичната цел на избрания ИП 2. Съгласно т. 6 от Условията за кандидатстване по процедурата,
специфичната цел на ИП 2 е: "Насърчаване на транснационалното сътрудничество по отношение на обмяна на опит, добри практики и модели за
устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора до 29 години включително", а кандидатът е дефинирал следната основна цел на проекта:
"Интегриране и конкурентно включване на пазара на труда на ГРАЖДАНИТЕ на Община Белене чрез квалификация и мотивация посредством
изграждането на е-портал, който ще свързва работодатели, обучителни институции и безработни лица";
2. В проектно предложение е заложена недопустима целева група. Кандидатът е предвидил следната целева група:
"Преки целеви групи от българска страна в проекта ще са:
- Общински съвет на община Белене - 17 души
- Кмет на Община - ръководи цялата изпълнителна дейност на общината, организира изпълнението на решенията на Общинския съвет, поддържа връзки с
други органи за местното самоуправление в страната и чужбина, възлага и разрешава изработването на устройствени планове, осъществява
правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, организира развитието на партньорски отношения с общини от
страната и чужбина и с неправителствени организации, и др.;
- Служители от Специализираната администрация "Разработване и управление на проекти и международно сътрудничество”, „Хуманитарни дейности”
- Заместник-кмет по икономика, финанси и строителство, тъй като контролира дейността на звената „Финансово-счетоводни дейности”, „Разработване и
управление на проекти и международно сътрудничество”, „Икономически дейности”, „Управление и разпореждане с общинска собственост”, „Общинска
техническа служба”;
- Секретар на Общината, който организира, координира и контролира функционирането на общинската администрация за точното спазване на
нормативните актове;
- Служители от Общата администрация (звена „Финансово-счетоводни дейности”, „Център за информация на гражданите ”, „Местни данъци и такси”);
- Служители от Специализираната администрация (звена „Разработване и управление на проекти и международно сътрудничество”, „Икономически
дейности”, „Управление и разпореждане с общинска собственост”, „Общинска техническа служба”, „Хуманитарни дейности”).
- Президент Ческот Венето
- Изпълнителен директор Ческот Венето
- Служители от Ческот Венето."
Проектното предложение е разработено по ИП 2, а заложените от кандидата целеви групи не кореспондират с допустимите за ИП 2 целеви групи, съгласно
посоченото в т. 14 от Условията за кандидатстване по процедурата.
3. В проектното предложение има несъответствие между инвестиционен приоритет и неговите допустими специфична цел и целева група.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"
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Регистрационен
номер проект

BG05M9OP001-4.0010157

Кандидат

ЕВРОСТАРТ 2008
ЕООД

Партньор

Основание за отхвърляне

Линтра Сълюшънс ООД

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост, тъй като:
1. В проектно предложение е заложена недопустима целева група. Проектното предложение е разработено по ИП 6, а като част от целевата група на
проекта са заложени "Специализанти от специалности „Управление на проекти по фондове и програми на Европейския съюз“; „Компютърни технологии“
„Софтуеърни технологии“ на Нов Български Университет". Така заложената целева група не съответства на допустимите целеви групи по ИП 6, посочени в
т. 14 от Условията за кандидатстване по процедурата.
2. В проектното предложение няма пълно съответствие между инвестиционен приоритет и неговите допустими целеви групи.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"
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