ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА
BG16RFOP002-2.009 „РАЗВИТИЕ НА КЛЪСТЕРИ В БЪЛГАРИЯ“

№

Дата на
получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от УО

Дата на разясненията от УО: 21 декември 2016 г.
1.

12.12.2016 г.

Здравейте,
Във връзка с обявената процедура за клъстери, имам следния въпрос:

Кандидати, които са регистрирани/установени в държава-членка на
Европейското икономическо пространство следва да представят аналогичен
документ, издаден от еквивалента организация в съответната държава,
задължително придружен от превод на български език, заверен от кандидата.

На стр. 19 от Условията за кандидатстване е записано следното: За да
удостоверят съответствието с посоченото изискване, кандидатите
(клъстери) следва да представят към проектните предложения актуално
Удостоверение за код на основна икономическа дейност на всички
членове отговарящи на изискването, издадено от Националния
статистически институт въз основа на данни за 2015 г. По отношение на
членове, които нямат приключена финансова 2015 г. или не са
осъществявали дейност през тази година, съответствието с изискването ще
бъде извършено съобразно кода на основна дейност вписан в Търговския
регистър към датата на кандидатстване.
Ако юридическото лице е чуждестранно, то какъв документ ще бъде
изискван за доказване на кода на икономическата дейност?
Поздрави,

2.

13.12.2016 г.

Подател: Р. Кирилова
Ел. поща: rosi_kirilova85@abv.bg
Здравейте,
Интересувам се дали клъстерни обединения, регистрирани по ЗЮЛНЦ,
могат да бъдат регистрирани след датата на обявяване на процедурата?
Поздрави,
Подател: Яна Радилова
Ел. поща: qnaradilova@gmail.com

За да бъдат допустими за финансиране по настоящата процедура, кандидатите
(клъстери, регистрирани като сдружения по смисъла на ЗЮЛНЦ и клъстери юридически лица, регистрирани по ТЗ) следва да са създадени, регистрирани
(вписани/оповестени в съответния регистър) като обединения преди датата на
обявяване на процедурата.
Следва да имате предвид, че клъстери, създадени като обединения - дружества по
смисъла на ЗЗД са допустими по процедурата само и единствено, когато в
периода от датата на обявяване на процедурата до датата на подаване на
заявлението за категоризиране регистрират клъстерно обединение (с идентични
членове/участници) под една от посочените по-горе две правни форми.
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