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Дата на разясненията от УО: 8.08.2017
63.

28.07.2017 г.

Уважаеми дами и господа,
По процедура BG16RFOP002 -1.005 „Разработване на продуктови и
производствени иновации“ в
Приложение И „Критерии и
методология за оценка на проектни предложения” е посочено
условието за допустимост : “Кандидатът има минимум три
приключени финансови години (2014, 2015 и 2016 г.)”.

Условията за кандидатстване по настоящата процедура не съдържат изискване за
недопустимост на кандидати, които са подали нулев отчет за 2014 г.. Кандидатът има
три приключени години, когато е създаден и вписан в Търговския регистър преди
01.01.2015 г.
В описания в запитването случай, кандидатът е създаден и вписан в Търговския
регистър през 2014 г., поради което има три приключени финансови години и съответно
отговаря на този критерий за допустимост.

Ще се счита ли за изпълнен критерия, че кандидатът има минимум
три приключени финансови години, ако фирма е създадена през
ноември 2014 г. , има нулев и подаден отчет в Търговския регистър
за 2014 г.
Благодаря Ви,
С уважение,

64.

28.07.2017 г.

Подател: Доротея Динева
Ел. поща: dshishkova@gmail.com
Здравейте,
Във връзка с процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на
продуктови и производствени иновации“, моля да отговорите на
следният въпрос:
Нашата фирма работи интензивно с чуждестранен партньор, който
не е научна организация, съгласно указанията по процедурата.
Нашият бизнес партньор (без да бъде включен като партньор по
проекта) ще ни съдейства с участието на експертен персонал при
техническата разработка на нашата продуктова иновация.
Допустимо ли е в резултат на реализация на проекта, ние да
въведем в производството на нашата фирма тази продуктова
иновация, но правата на интелектуална собственост да останат за

Следва да имате предвид, че правото на собственост, включително правата на
интелектуална и индустриална собственост върху резултатите от проекта, докладите и
други документи, свързани с него, възникват и принадлежат на Бенефициента.
Оставане на правата на интелектуална собственост в патримониума на чуждестранния
бизнес партньор не е възможно, тъй като по процедурата се подкрепят иновации, които
тепърва ще се разработват и към момента няма как да са налични права на
интелектуална собственост върху тях.
Допълнително. можете да се запознаете с разясненията, предоставени от УО на ОПИК
по Въпрос № 38.
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чуждестранния ни бизнес партньор, участвал в съвместната ни
разработка.
Благодарим предварително!
Подател: Н.Юмерова
Ел. поща: ivo.alfa.ik@gmail.com
Уважаеми експерти,
На стр. 10 от условията за кандидатстване е посочено, че:
Максимален размер на помощта при приложим режим „Помощи за
проекти за научноизследователска и развойна дейност“ съгласно
чл.25 от Регламент (ЕС) № 651/2014 (Елемент А):
ВАЖНО: Ограниченията по т.1) са приложими както за
предприятията-кандидати, така и за партньорите.
Безвъзмездната финансова помощ, за която се кандидатства по
Елемент А, заедно с получената държавна/минимална помощ от
други източници, не може да надхвърля максимално допустимия
размер на помощта по чл. 4, пар. 1, буква „и“ от Регламент на
Комисията (ЕС) № 651/2014, както следва:

Разяснения от УО

1. и 4. Кандидатите следва да изберат само една от двете категории изследвания.
Включването на индустриални научни изследвания и експериментално развитие в
рамките на едно проектно предложение е недопустимо по настоящата процедура. Това
изискване е посочено изрично на няколко места в Условията за кандидатстване по
процедурата, както и в Критериите и методологията за оценка на проектни
предложения (Приложение И).
2. и 3. Моля, запознайте се с разясненията, предоставени от УО на ОПИК по Въпроси
№ 47 и № 48, т.5 и 6.
В допълнение, критерият за нивото на технологична готовност (TRL scale) не е свързан
с определянето на категорията изследвания - индустриални научни изследвания и
експериментално развитие.

а) ако проектът е предимно за индустриални научни изследвания:
левовата равностойност на 20 млн. евро за предприятие за проект;
такъв е случаят, когато повече от половината от допустимите
разходи за проекта са направени във връзка с дейности, попадащи в
категорията на индустриалните научни изследвания или заедно в
категориите на индустриалните и фундаменталните научни
изследвания;
б) ако проектът е предимно за експериментално развитие: левовата
равностойност на 15 млн. евро за предприятие за проект; такъв е
случаят, когато повече от половината от допустимите разходи за
проекта са направени във връзка с дейности, попадащи в
категорията на експерименталното развитие.
На стр. 45 и 46 е посочено, че:

2

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ
И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.005 „РАЗРАБОТВАНЕ НА
ПРОДУКТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ“

№

Дата на
получаване

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

Разяснения от УО

Допустими за подкрепа по режим „Помощи за проекти за
научноизследователска и развойна дейност“ съгласно чл. 25 от
Регламент (ЕС) № 651/2014 са подпомаганите части от проектни
предложения, които попадат изцяло в рамките на една от следните
категории:
•
индустриални научни изследвания;
•
експериментално развитие.
Кандидатите следва да изберат само една от горепосочените
категории. Включването на индустриални научни изследвания и
експериментално развитие в рамките на едно проектно
предложение е недопустимо по настоящата процедура.
Съгласно чл. 25, т.2 от Регламент (ЕС) № 651/2014:
Подпомаганата част от проекта за научноизследователска и
развойна дейност попада изцяло в рамките на една или повече от
следните категории:
а) фундаментални научни изследвания;
б) индустриални научни изследвания;
в) експериментално развитие;
г) проучвания на осъществимостта.
Видно от условията за кандидатстване по схемата се допускат
индустриални научни изследвания и такива за експериментално
развитие,НО се поставя ограничение да се избере един от двата
вида, нещо което в регламента не се забелязва.
Моля за еднозначни отговори на следните въпроси:
1.
Допуска ли се в едно проектно предложение да бъдат
включени индустриални научни изследвания и такива за
експериментално развитие?
2.
Определение за индустриални научни изследвания, в т.ч.
обхват и примерна фаза на TRL.
3.
Определение за изследване „експериментално развитие”,
обхват и примерна фаза на TRL.
4.
Допуска ли се еволюиране на разработваната по проекта
иновация, която например стартира от TRL3, достига до TRL 6 или
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7 под формата на индустриални научни изследвания и в хода на
проекта достига до TRL 9, което вероятно е по-близо до
експерименталното развитие?
Поставените въпроси имат за цел уточняване на условията за
кандидатстване и изясняване на терминологията между УО и
кандидатите.
Предварително благодаря.
С уважение,

66.

29.07.2017 г.

Подател: Tsvetanka Naydenova
Ел. поща: tsvetanka.naidenova@gwconsulting.bg
Здравейте,
Партньор по проекта, който подготвяме по процедура
BG16RFOP002-1.005
“Разработване
на
продуктови
и
производствени иновации“, ще бъде един от научните институти
към БАН. Съгласно правилника за устройството на Института, той е
„юридическо лице на бюджетна издръжка“, чиято дейност се
регламентира от Закона за БАН. В тази връзка имаме следните
въпроси:
1. Включеният като партньор по проекта научен институт към БАН
ще бъде ли разглеждан като голямо предприятие за целите на
процедурата? Ако бъде разглеждан като голямо предприятие, то
това предполага че за дейностите по елемент А на проекта, които
ще се извършват от партньора, процентът на Европейско и
държавно съфинансиране ще бъде максимум 50% (в случай на
проект за индустриални научни изследвания). Моля за
потвърждение.

1. Институтите на БАН и самата Българска академия на науките попадат в
дефиницията на предприятие съгласно ЗМСП. Въз основа на чл.4, ал.9 от същият закон
Управляващия орган е възприел трайна практика да третира институтите на БАН и
притежаваните от тях дружества като големи предприятия.
Интензитетите на помощта за индустриални научни изследвания и за експериментално
развитие, както са посочени в т. 1 на стр. 12 от Условията за кандидатстване, могат да
бъдат увеличени с още 15 %, но не повече от 80% общо, ако проектът включва
ефективно сътрудничество между едно предприятие и една или повече организации за
научни изследвания и разпространение на знания, които организации поемат най-малко
10 % от допустимите разходи и разполагат с правото да публикуват резултатите от
собствените си научни изследвания. Т.е. базовият интензитет представляват посочените
в запитването 50%, но той може да се увеличи до 65% за големи предприятия при
спазване на посочените изисквания за ефективно сътрудничество.
В допълнение, моля, запознайте се с разясненията, предоставени от УО на ОПИК по
Въпрос № 45.
2. Моля, запознайте се с разясненията, предоставени от УО на ОПИК по Въпрос № 57,
т. 4.

2. През 2016 г. горепосоченият институт към БАН е получил
финансиране по европейски проект за закупуването на ново
оборудване за научни изследвания. Предвижда се част от това
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оборудване да бъде използвано в рамките на настоящия проект за
разработването на иновативен продукт. Ще бъде ли допустимо в
бюджета на проекта да бъдат включени разходи за амортизация на
закупеното по европейския проект оборудване за периода през
който въпросното оборудване ще се използва за разработването на
иновативния продукт?
Предварително благодаря за отговорите!
Поздрави,

67.

31.07.2017 г.

Подател: Иван Райнов
Ел. поща: ivan.raynov11@gmail.com
Здравейте,
Във връзка с отговора Ви на въпрос № 40, т.1, по процедура
BG16RFOP002-1.005
„Разработване
на
продуктови
и
производствени иновации“ имам следния въпрос:
Ако оценителната комисия прецени, че кандидатът е определил
неправилно категорията, към която е отнесъл проекта, до какво ще
доведе това:
До отхвърляне на проектното предложение или до служебно
коригиране (намаляване) на интезитета, респ.размера на помощта в
случаите, в които проектът е причислен от кандидата към категория
„индустриални научни изследвания“ ?

При неправилно определяне на категорията изследване (индустриални научни
изследвания или експериментално развитие) от страна на кандидата, това ще бъде взето
предвид от Оценителната комисия при извършване на техническа и финансова оценка
на проектното предложение, като не е възможно увеличаване на първоначално заявения
интензитет на безвъзмездната финансова помощ. Посоченото означава, че проектното
предложение няма да бъде отхвърлено на това основание.
Доколкото проектът попада в друга категория изследване, при което се предвижда помалък размер на съфинансиране, интензитетът ще бъде коригиран спрямо допустимия
за тази категория. Следва да имате предвид, че окончателното решение относно
допустимостта на даден проект ще бъде взето от Оценителната комисия в
Управляващия орган, която ще разполага с цялата информация относно съответното
проектно предложение.

Благодаря!

68.

31.07.2017 г.

Подател: Павлина Стефанова
Ел. поща: polistefanova@gmail.com
Здравейте,
Моля за отговор на следния въпрос:
Ще се присъдят ли точки по критерий „3.2 Кандидатът притежава
опит в изпълнение на НИРД проекти в партньорство с научна

Следва да имате предвид, че финалното плащане по изпълнение на НИРД проекти в
партньорство с научна организация по т.11.1, II. от Условията за кандидатстване следва
да е извършено към датата на кандидатстване.
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организация по т.11.1, II. От Условията за кандидатстване в периода
на последните 5 години преди датата на обявяване на процедурата.”
ако дейностите по съвместния проект между кандидата и научната
организация са приключени в периода преди обявяване на
процедурата (което се доказва със съответните документи), а
финалното плащане е в периода от обявяването й преди подаване на
проектното предложение, с оглед на това, че съгласно условията по
съвместния договор е налице отложено окончателно плащане - 90
дни след приключване?
Благодаря предварително за Вашия отговор!

69.

1.08.2017

Подател: Е. Костадинова
Ел. поща: elena_l@mail.bg
Здравейте, във връзка с Процедура на подбор на проекти
BG16RFOP002-1.005
„Разработване
на
продуктови
и
производствени иновации“ имам следните въпроси:
1. По отношение на критерий за оценка „Надграждане на резултати
по Рамковите програми на ЕС (вкл. ECSEL Joint Undertaking) и/или
получен печат за качество (seal of excellence)“ е описано, че ще се
доказва със Сключен договор по съответната Рамкова програма и
документ за финално плащане. Не става ясно дали е задължително
канидидатът да е страна по сключения договор или е възможно това
да бъде и партньорът? Задължително ли е кандидатът и/или
партньорът да са Координатори – преки бенефициенти – по
изпълнените проекти, чиито резултати ще се надграждат – или е
възможно да са участвали като партньори или изпълнители в тези
проекти? Ще се приеме ли надграждане на резултати от участие в
COST акция?
2. На база критериите за техническа и финансова оценка, да се
разбира ли, че опитът и компетенциите на партньора не следва да се
доказват с абсолютно никакви документи? А опитът и
компетенциите на екипа по проекта, който следва да се опише във
Формуляра за кандидатстване, оценява ли се някъде?
3. Възможно ли е членовете на НИРД екипа, които ще получават

1. Моля, запознайте се с разясненията, предоставени от УО н ОПИК по Въпроси №14,
II.1. I 2. и 22.
2. Условията за кандидатстване не съдържат изискване за представяне на документи по
отношение опитът и компетенциите на партньора, като е необходимо същият да
отговаря на изискванията на т.11.1.II.1. Източници за проверка за това изискване са
Посоченото се проверява чрез информацията в т. 3 „Данни за партньори“ от Формуляра
за кандидатстване, Регистъра на акредитираните висши училища към Министерството
на образованието и науката - http://www.mon.bg/?go=page&pageId=8&subpageId=167,
Интернет страница на БАН - http://www.bas.bg/, Удостоверение за актуално състояние,
издадено от съответния съд не по-рано от 6 месеца преди датата на подаване на
проектното предложение и Акт за създаване.
В т. 9 „Екип“ от Формуляра за кандидатстване, кандидатите следва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО
да включат информация (вкл. за екипа на партньора/ите) за предвидените за наемане
изследователи, технически персонал и друг квалифициран персонал, участващ пряко в
дейностите за разработване на продуктова (стока или услуга) или производствена
иновация относно изискванията по отношение на: образование, квалификация,
професионален опит, функции (отговорности и задължения), период (в месеци) и
часова заетост на персонала, с оглед необходимостта от компетенции и опит на екипа,
който ще участва в изпълнението на проекта.
Освен това, в т. 7 от Формуляра за кандидатстване следва да се обоснове
необходимостта от съответния персонал, участващ пряко в дейностите за разработване
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възнаграждния по проекта, да бъдат назначени на трудов договор
след сключването на договор за БФП или трябва да са в трудово
правоотношение с кандидата или партньора към момента на
кандидатстване?
4. В т.7 от Критериите за техническа и финансова оценка, Източник
на проверка, е дадено описание за изчисляване на критерия
Претеглен коефициент на приходите от износ. Има ли допусната
грешка в даденото описание и по-конкретно в думите "умножено по
100". Налага ли се това умножение при положение, че
коефициентът се изчислява в проценти.

на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация, за какъв период ще
бъде ангажиран и какви ще са неговите задължения.

Подател: Лилия Лазарова
Ел. поща: lilia_lazarova@yahoo.com
Уважаеми госпожи и господа,
Във връзка оценката за допустимост по процедура BG16RFOP0021.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“
на предприятие-кандидат, моля за разяснение на следния въпрос:

3. Условията за кандидатстване и изпълнение не съдържат изискване назначения по
проекта екип да бъде в трудово правоотношение с кандидата или партньора към
момента на кандидатстване.
4. След изчисление съобразно посочената в Критериите за техническа и финансова
оценка формула следва да се получи число, по-малко от 1, която умножена по 100
формира окончателния резултат, който се изчислява в проценти.

Следва да се има предвид, че при определяне дали дадено предприятие е в затруднение
или не се ползват данни за последната приключена финансова година (в случаите по
т.1. и т.2 на стр. 21 и 22 от Условията за кандидатстване) или за последните две
приключени финансови години (в случаите на голямо предприятие по т.5 на стр.22 от
Условията за кандидатстване). Посоченото обстоятелство се декларира в Приложение Г
към Условията за кандидатстване – Декларация за държавни/минимални помощи.

Предприятие, което възнамерява да кандидатства по настоящата
процедура, според финансовите резултати за 2016 г. изпълнява едно
от обстоятелствата за предприятие в затруднено положение (стр. 2122 от Условията за кандидатстване). Към текущата дата (по данни
от междинните финансови отчети за 2017г.) същото предприятие
вече не е в затруднено положение и не изпълнява нито едно
обстоятелствата, което ще бъде валидно и за данните от
приключилата 2017г. В този случай ще бъде ли допустим кандидата
по отношения на критерия за затруднено положение при
положение, че нито към текущата дата (дата на кандидатстване),
нито към датата на подписване на договора (по отношение на
финансовите данни от 2017 г.), предприятието не попада в
определението за затруднено положение?

Моля за конкретен отговор на зададения въпрос.
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С уважение,
Подател: Д. Динева
Ел. поща: dshishkova@gmail.com
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