Годишен доклад за
изпълнението на ОПК за 2013 г.
Основни резултати

•

Изготвен съгласно изискванията на Регламенти № 1083/2006 и 1828/2006

•
•
•
•
•

Съдържа следната информация за изпълнение на ОПК към края на 2013 г.:
Обща информация за физическия и финансов напредък по програмата;
Идентифицирани проблеми и предприети мерки;
Изпълнение на програмата по приоритетни оси;
Изпълнение на индикаторите на програмата и индикаторите по приоритетни
оси;
Предприети мерки за мониторинг и оценка;
Изпълнение на дейности за информация и публичност;
Резултати от извършени одити по програмата.

•
•
•

Постигнати резултати спрямо планираните в ИГРП за 2013 г.
• Първоначално планирани за обявяване 2 процедури за БФП с обща
индикативна стойност на планирания бюджет 47 750 000 евро;
• Изменение на ИГРП и включени 3 нови процедури;
• Обявени 5 процедури за БФП с обща стойност на бюджета 113 550 000
евро;
• ИГРП за 2013 г. е изпълнена на 100%.

Общ преглед на изпълнението на ОПРКБИ 2007-2013 към 31.12.2013г.

 Стартирани са 38 процедури за предоставяне на БФП на обща стойност
1,309 млрд. евро. (вкл. JEREMIE) или 113 % от бюджета на ОПРКБИ
 Общият размер на договорените средства е 1.165 млрд. евро или
100.26 % от бюджета на ОПРКБИ
 Общият размер на разплатените средства е 671 млн. евро или 57.6 %
от размера на договорените средства и 57.8 % от бюджета на ОПРКБИ

 Към 31.12.2013 г. целта по правилото n+2/n+3 за Оперативна програма
„Конкурентоспособност“ е постигната и няма загуба на средства
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Анализи и оценки на Оперативната програма
•

•

•

Проучване на мнението на бизнеса по отношение на ОП „Конкурентоспособност “ 20072013 от външен изпълнител, включващо оценка на изпълнението на ОПК, оценка на
комуникацията с УО и визията за новия програмен период;
Външна Оценка на Световна банка на постигнатото по Приоритетна ос 1 на ОПК,
направена при изготвянето на „Програма за аналитични услуги в областта на иновациите.
Принос към Стратегията за интелигентна специализация в областта на научните
изследвания и иновациите на България“;
Оценка на изпълнението на Комуникационния план на ОП „Конкурентоспособност“ за
2012 г.

Резултатите от проведените анализи и оценки послужиха за оптимизиране на процесите по
управление и изпълнение на ОПК, както и при програмирането на ОП „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020.

Оптимизиране на процесите на управление на ОПК
•
•

•
•

Отмяна на ПМС 55/2007 г. и влизане в сила на ПМС № 69/01.04.2013 г. – опростяване на
процедурите за избор на изпълнител;
Промяна в ПМС 236/2007 г. – допустими са разходи за данъци и такси дължими при
изпълнението на проект и/или при инструменти за финансов инженеринг; разходите за
командировки са в съответствие с наредбите за командировки в страната и чужбина;
конкретните недопустими разходи се посочват в Насоките за кандидатстване;
Решение № 300 на МС от 2013 г. за увеличаване на размера на авансовите плащания;
Промяна в образеца на Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП и
актуализиране на указанията за попълване.

В резултат от предприетите мерки се наблюдава намаляване на броя на проектните
предложения отхвърлени на база на формални критерии; оптимизиране на процеса на
изпълнение на договорите за БФП; нарастване броя на успешно приключилите проекти;
повишаване размерът на усвоени средства.

Предприети мерки за намаляване на административната тежест
на етап кандидатстване
•

•

•

Продължаване на практиката по-голяма част от документите да се изискват след
извършване на оценката на проектните предложения и преди сключване на договора за
БФП и то само по отношение на предложените за финансиране проектни предложения;
Продължаване на практиката за представяне на етап кандидатстване на извлечения от
каталози на производители/ доставчици и/или проучвания в интернет за предвиденото
за закупуване по проекта оборудване с цел определяне на реалистичността на
разходите за закупуване на активи, без да се изисква задължителното представяне на
оферти;
Въведена е възможността за електронно кандидатстване по процедура „Развитие на
приложните изследвания в изследователските организации в България”.

Предприети мерки за оптимизиране на процедурите по време на
процеса на оценка на проектните предложения
•

През 2013г. практическо приложение намериха и промените въведени с Наръчника по ОПК (Вариант
1), в сила от 20.12.2012 г.:
− Възможност за повторно изискване на непредставен от кандидата документ на етап
„Административно съответствие и допустимост”;
− При непредставяне или представяне във формат, неотговарящ на изискванията, на
придружителни документи, касаещи техническата и финансовата оценка, на етап
„Административно съответствие и допустимост“ проектното предложение не се отхвърля
само на това основание, а кандидатът не получава точки по съответния показател за оценка
на етап ТФО или съответният разход служебно се премахва от бюджета от Оценителната
комисия;
− Възможност допълнително да се изиска работен лист 2 „Източници на финансиране” и/или
работен лист 3 „Допълнителни разходи, свързани с изпълнението на проекта” от бюджета;
− Промяна в срока за представяне на допълнително изискани документи на етап ТФО от 3
календарни на 3 работни дни;
− Аутсорсинг на администрирането на част от ОПК - Процедура BG161PO003-2.3.02
„Енергийна ефективност и зелена икономика“;

Предприети мерки за улесняване на процеса на изпълнение на
договорите
•

За да се осигури успешното изпълнение и приключване на договорите за
БФП, през 2013 г. с Решение № РД-16-157/04.02.2013 г. на ръководителя на УО
е предоставена възможност на бенефициентите със сключени договори за
безвъзмездна финансова помощ в процес на изпълнение по Приоритетни оси
1 и 2 за удължаване срока на договорите с до 12 месеца (над допустимите по
Насоки за кандидатстване) при наличие на особени обстоятелства,
обосновани от бенефициентите.

Решения на Комитета за наблюдение на ОПК през 2013
Присъствени заседания на КН
• Заседание на КН (04.06.2013) – одобрение на Годишния доклад за 2012; Критерии за избор
на операция 3.1.3. “Подкрепа за създаване фондове за рисков капитал, инвестиращи
предимно в МСП”;
• Заседание на КН (21.11.2013) – КН възложи на УО в срок до края на месец януари 2014 г.
да извърши вътрешен анализ и да вземе решение относно възможността за увеличаване
на бюджета по процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията“;
приет Годишен комуникационен план за 2014 г.

Писмени процедури за неприсъствено вземане на решение
• 19.04.2013 – Критерии за избор на операции: (i) „Повишаване на институционалния
капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) с цел предоставяне на
повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност“; (ii) „Подкрепа за
инициативи на фондове за първоначално финансиране”; (iii) „Технологична модернизация
в малки и средни предприятия”;
• 08.10.2013 – промени в критериите за избор на операция „Технологична модернизация в
малки и средни предприятия”;
• 29.10.2013 – удължаване на срока по т. 6 „Краен срок за кандидатстване“ от критериите за
избор на операции по процедура „Енергийна ефективност и зелена икономика“.

Информиране и публичност
Организиране и провеждане на информационни събития:
• 5 национални кампании за представяне на процедури за предоставяне на БФП „Развитие на
приложните изследвания в изследователските организации“, „Подкрепа за развитието на
клъстерите в България“, „Енергийна ефективност и зелена икономика” , „Внедряване на иновации в
предприятията”, „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“ – с общо над 2240
участници;
• 1 национална кампания за представяне на ПМС 69/2013 – 528 участници;
• Проведени 3 обучения на бенефициенти по 3 процедури с над 170 участници;
•
•

На 20 декември 2013 г. са организирани и проведени 3 събития: “Ден на отворени врати“, „Семинар
за журналисти“ и „Голямо информационно събитие“. Участие взеха общо 323 участници;

Сключени 16 договора с електронни медии за популяризиране изпълнението и резултатите от ОП
„Конкурентоспособност“, както и представяне на отворените процедури;
• Общо излъчени материали в електронните медии: 40 броя рубрики в телевизии и радио; 3433 броя
радиоспота; 475 броя телевизионни клипа, 21 броя излъчвания на телевизионен филм и едно
гостуване в телевизионно студио.
В резултат на рекламните кампании, в края на програмния период, по данни от социологическо изследване,
повече от 30 % от потенциалните бенефициенти на програмата имат значителни очаквания по отношение на
ОПКРБИ, а над 50 % имат по-скоро положителна нагласа.

Предложение за решение на КН

• Одобрява Годишния доклад за изпълнението на ОПРКБИ
2007-2013 за 2013 г. и дава съгласие за изпращането му в
Европейската комисия

Благодаря за вниманието!

