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Телевизии и радиостанции
Дата: 20.07.2012
Източник: Дарик радио
Предаване: Денят
Място на материала:
Продължителност в мин.: 15
Брой думи: 15

Текст: Тема: Схема за кандидатстване с проекти за клъстъри по ОП "Конкурентоспособност"
Гост: Росен Драганов, Валентина Колева
Марта Младенова /водещ/: Тази вечер в съвместната рубрика на Дарик с икономическото
министерство ще обърнем внимание на схемата за кандидатстване с проекти за клъстери по
ОП „Конкурентоспособност”. За нея ще ни разкаже един от оценителите Росен Драганов.
Росен Драганов: Много са проблемите, които могат предварително да бъдат разисквани и
преценени от кандидатите, когато подготвят документите за кандидатстване. Най-важното,
което трябва да знаят е, че процедурата е специфична, но е насочена към обединения,
юридически обединения, т.е. трябва да проверят дали могат да сформират такива, за да бъдат
допустими като кандидати по процедурата.
Водещ: Има ли специално законово изискване, в което пише точно клъстери или може и да е
друг вид юридическо обединение?
Росен Драганов: Да, по принцип в нашето законодателство няма определение за клъстери,
поради което изискването, което ние следим да се спазва е залегнало в насоките за
кандидатстване и спрямо което изискване е необходимо кандидатите, обединенията да са
регистрирани по ЗЗД или нестопанска организация също е възможно. Така че има различни
варианти и правната форма за, така да кажа, за правната легитимация на кандидатите е
свободна. Изискването, което е залегнало, е да има минимум 7 члена в клъстера, които
членове трябва да са регистрирани по търговския закон или еднолични търговци. Това е
минимумът. След това е възможно още допълнително членове да участват над тази бройка от
съответния клъстер, като за компонент 3 е необходимо да има 20 участници, от които един
трябва да е учебно заведение.
Водещ: Какво представлява тази схема и какви са целите, които тя търси да постигне?
Росен Драганов: Схемата на клъстерите е насочена към подкрепа на обединенията, които
включват отделни фирми, които е необходимо тяхната дейност да е насочена към постигането
на общи цели. Именно схемата е насочена към подкрепата на такива обединения, като
основните приоритети са установяване на пазарно ориентиране и международно отворена
бизнес среда чрез оползотворяване ефектите от обединяването за увеличаване на
производителността, от една страна. От друга страна, по-ефективно използване на личните
ресурси. Също така е важно да се подкрепя, и подкрепата е с цел генериране на повече и подобри работни места, което в момента е доста важно. Също така процедурата цели подкрепа
на клъстерите, благодарение на което ще се позволи навлизане на нови пазари и създаване на
продукти и услуги с висока добавена стойност от отделните членове.
Водещ: От кога е отворена схемата и до кога е отворена?
Росен Драганов: В момента схемата е отворена. Стартирала е 2010 г. средата и е без краен
срок. Това ще рече, че в момента могат да се подават проектни предложения по нея.
Водещ: Какъв е общият размер на сумата, която е достъпна по тази схема и какъв е
максимумът, за който може да кандидатства един клъстер?
Росен Драганов: Общата сума, която е залегнала, е 29,3 млн. в левове, или около 15 млн.
евро. Тя е достъпна като безвъзмездна финансова помощ. Сумата, за която могат да
кандидатстват е ограничена до 2 млн. всеки един индивидуален проект, като трябва да се
обърне внимание, че по компонент 1 и 2, които са за клъстерите, които включват минимум 7
члена в едно обединение, ограничението, трябва да се спазва и ограничението, което е по
режима „Деминимис”, който е около 390 хил. лв.
Водещ: Досега имало ли е сериозен интерес към схемата? Казахте, че е отворена от 2010 г.
Росен Драганов: Можем да кажем, че интересът е на приливи и отливи. В края на миналата
година имаше известно засилване и сега може би в този период поради една или друга причина
също наблюдаваме засилване. Трябва да се отчете и фактът, че като цяло в България не е
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много добре развита клъстерната мрежа. На този етап имаме около клъстера по данните, с
които разполагаме, като около 30 от тях вече са подали проектни предложения. Така че трудно
може да се даде еднозначен отговор на този въпрос. Но като цяло апелираме, има какво да се
желае още откъм подаване на проектни предложения.
Водещ: Има ли изискване откога трябва да бъде регистриран клъстера, поне преди колко
време, да речем 6 месеца да има регистрация преди да подаде документи за кандидатстване
по тази схема?
Росен Драганов: Не, такова изискване няма. Общо взето това, което, определението, което е
изискването към клъстерите е те да са новосъздадени и вече съществуващи, като за
съществуващите мисля, че няма какво да уточняваме. А за новосъздадените трябва те към
датата на подаване на проектното предложение вече да са правно легитимирани, т.е. да има
осъществено обединение, да имаме съответно учредителен акт, списък на акционерите, според
формата то трябва вече да е легитимирано, в случай че е регистрирано по определени режими,
те трябва да бъдат спазени и съответно вписани в търговския регистър. Ако е нестопанска
организация, това не е необходимо, но в другите случаи да.
Водещ: Какви са най-честите грешки, които допускат бенефициентите и заради които не им се
одобряват проектите, или са връщани за доработване?
Росен Драганов: Да, различни са грешките, които са допускани. Общо взето, повтарят се
грешките, които се допускат и при другите процедури, но могат да бъдат обособени 3-4 вида
грешки, които се получават специфично при тази процедура. Едната от тях следва от
изискването, което вече коментирахме, свързано с необходимия минимален брой участници
или членове в клъстера. Някога не се включват точно 7 юридически лица, ами някакви други, да
речем физически или публични организации, което автоматично води до недопустимост на
кандидата. Така че това трябва да се съблюдава при подаване на проектно предложение. На
следващо място, вторият компонент, който е по процедурата, където се финансират дейности,
при него е необходимо те да са заложени в определен кратък срок. Някои от бенефициентите
това не го съблюдават и допускат грешка като залагат по-голям срок, което също води до
тяхната недопустимост. На следващо място, по-скоро е откъм финансов аспект е важно да се
знае, че всички заложени дейности, да речем в компонент 2, където има възможност да се
включат различни участия, международни семинари, е необходимо те да бъдат добре
обосновани в проектните предложения, което не го наблюдаваме при всички проекти. Може би
голям процент, 20, 30 и повече имат проблем с това, не добре обосновават участието си на
такива мероприятия. Необходимо е в такъв случай в проектното предложение добре да бъде
описана целта на мероприятието, какви резултати се очакват и защо именно клъстерът участва
в него. И е необходимо тези мероприятия да са в сферата на опериране на клъстера.
Водещ: Всъщност за какви дейности може да се кандидатства за финансиране?
Росен Драганов: Дейностите са разделени в три компонента. То това е и по-различното от
другите процедури. Първият компонент касае и е насочен по-скоро към административното
тяло на клъстера. Там са допустими разходи за самия офис на клъстера, който трябва да
координира отделните членове. Това са различни режийни разходи, разходи за
възнаграждение също тук могат да бъдат включени, възнаграждения за до 4 човека от
управителното тяло на клъстера. На следващо място по този компонент са допустими разходи
за участия на семинари, тренинги, конференции, информационни събития. По компонент 2 са
допустими дейности, които са с кратък период на действие и бърз резултат, това, което вече
споменахме, и те са разходи за организиране вече и провеждане на събития за представяне на
клъстера и клъстерните мрежи, разходи за създаване на интернет страница, които... и интранет
мрежа за нуждите на клъстера, които са насочени към, така да кажем, нуждите на съвременния
свят на бърза комуникация. Именно затова се финансират и такива дейности. На следващо
място по компонент 2 са допустими разходите за командировки, за които споменах, че имаме
проблеми при тяхното недобро обосноваване в проектното предложение. При тях има
ограничение до 4 човека на събитие. Това е праг, който трябва да бъде спазван. На следващо
място е възможно и извършването на дейностите и тяхното финансиране по този компонент за
разходи за популяризиране името на марката на клъстера, което да спомогне за повдигане
имиджа на целия клъстер и съответно на отделните негови членове. Много интересен е
компонент 3, при който вече е така известен и като инвестиционен компонент и при него е
възможно залагането на дейности за придобиване на дълготрайни материални активи и
нематериални активи, които може би ще бъдат по-интересни. Но тук, както казахме, е
необходимо клъстерът да притежава и да включва в себе си 20 и повече членове, от които един
да е учебно заведение. Така че този компонент е много интересен, но засега няма сериозен
интерес, което е проблем. Може би трудно могат да намерят единна политика отделните
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членове на брой до 20 и да организират един такъв клъстер. По този компонент също е
възможно придобиването и планирането на дейности за специализирани софтуерни
приложения, както и за строителни и монтажни работи също могат да бъдат планирани. Общо
взето това са накратко трите компонента, дейностите и разходите, които могат да бъдат
залагани в проектните предложения.
Водещ: Случвало ли се е бенефициентите, които вече са спечелили проект, да имат проблем
след това с допустимостта на разходите, да са извършили разходи, които не са били
предварително заложени по проекта и после да не могат да получат парите си обратно?
Росен Драганов: Тук има един общ принцип, който гласи, че изпълнението на проекта се
извършва на база предварително заложените от кандидата дейности и разходи. Т.е. ако той
желае някакви други разходи да му бъдат верифицирани и изплатени, да бъдат съответно
финансирани, това няма как да стане, след като той първоначално не ги е заложил. Естествено
в процеса на преглед и разглеждане на проектното предложение може да се стигне до извод за
недопустими разходи, които също биват коригирани и съответно кандидатът не може да иска
финансиране по тях.
Водещ: Какви са сроковете от момента на подаване на проектното предложение до
одобрението, от една страна, и от друга, кога за първи път бенефициентите могат да получат
пари?
Росен Драганов: Това, което се стремим и напоследък се налага като срокове е вече от тази
година подадените проектни предложения, имаме решение по тях, така че около 3 месеца
преминава оценката, съответно ако е необходимо известно съгласуване до 4 месеца да излиза
решението, с което даден кандидат бива одобрен или отхвърлен.
Водещ: Тъй като опитат е най-добрият учител, ще представим една фирма, която вече е
спечелила проект по ОП „Конкурентоспособност”. Това е „Биофарм инженеринг”, аз а проекта
ще разкаже Валентина Колева.
Валентина Колева: Проектът ни е по приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на
знанието и иновативните дейности”. Операцията е „Подкрепа за внедряване в производството
на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги. А самият ни проект е
„Внедряване на собствена иновативна технология за производство на разтвори на
аминокиселини за парентерално хранене. Имаме изградени акредитирани лаборатории за
контрол на храни и диагностика на вирусни и бактериални заболявания. А на въпроса защо се
насочихме към разработката на този проект. Преди около 10 години започнахме
производството на базови инфузионни разтвори за болничния пазар и решихме, че сме
натрупали достатъчно опит, сформирахме екип от колеги специалисти в областта, и честно да
кажа, най-вече съмишленици, и взехме решение да започнем разработката на ново поколение
разтвор, който се състои от аминокиселини за парентерално хранене. Разтворите за
парентерално хранене, искам да обясня, че представляват клиничен хранителен продукт и са
изключително важни за пациентите, които се възстановяват от тежки заболявания, примерно
след операции, неподвижни възрастни и деца, деца с хранителна недостатъчност и
преждевременно родени и други. Ползата за обществото е голяма. Цените на продуктите ни,
които ще излязат на пазара, са в пъти по-ниски като себестойност от сега продаваните, тъй
като нашите ще бъдат генерични, а не оригинални продукти. Положителните резултати от
проекта ще спомогнат за разпространението на добрата практика и в други фирми от сектора.
Ние сме едно от предприятията, които осигуряват работни места за град Сливен. В резултат на
изпълнението на проекта ще бъдат открити около 20 нови работни места. За оборудването,
което ще закупим, в крайна сметка то ще се използва за издуване, пълнене и херметизиране на
разтвори и е високотехнологично, отговаря на всички изисквания на качество. При работата и
обслужването на оборудването и системите ще бъдат спазвани всички предписания на
производителите. И най-важното, в околната среда няма да бъдат отделяни вредни емисии или
химични вещества. Иновативната технология, изработена от нас, по която ще произвеждаме
продуктите си, ще осигури изключителна конкуренция и в крайна сметка ниска себестойност на
препаратите ни. Изчисленията ни показват, че получените по иновативната технология
разтвори на аминокиселини, ви казах, ще бъде наистина в пъти по-ниска и с въвеждането на
новото оборудване производственият ни капацитет за сметка на това пък ще бъде увеличен
няколко пъти и ще бъде въведено в експлоатация качествено ново за България оборудване,
което ще позволи значително разширяване на дейността ни, увеличаване на експортния ни
потенциал, като голяма част от продуктите, които ще въведем в редовно производство, са
предназначени и за реализация на пазарите в чужбина. Искам да споделя също така, че за
успешната реализация на продуктите и на проекта сме назначили току-що завършили млади
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специалисти, биотехнолози, химици, обучаваме ги в момента и се надяваме те да ни помогнат
вече при внедряването на новите ни продукти.
Водещ: Когато кандидатствахте по проекта, специално по ОП „Конкурентоспособност”, какви
трудности срещнахте и изобщо срещнахте ли трудности от административна, бюрократична
гл.т. и сравнително бързо ли се придвижиха документите ви от подаването на проектното
предложение до одобряването на проекта?
Валентина Колева: Това не е първият ни проект, по който работим. Честно да ви кажа, нямали
сме никакви проблеми с администрацията. Проектите ни не са се забавили. Просто сме
работили много добре с органите, които проверяват и които после класират проектите.
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Национални печатни медии
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Няма намерена информация.
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Регионални печатни медии
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Няма намерена информация.
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Периодични печатни издания
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Няма намерена информация.
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Интернет издания и блогове
Дата: 20.07.2012
Източник: www.mediapool.bg
Връзка:
http://www.mediapool.bg/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B
5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B8%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE-%D0%B5%D
Брой думи: 224
Резюме: Край на хартията, проектите по европейските фондове ще се подават и отчитат само
по електронен път през следващия програмен период 2014 – 2020 г. Това съобщи министърът
по еврофондовете Томислав Дончев за Mediapool.
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Заглавие: Европроектите ще се подават и отчитат само електронно след 2014 г.
Подзаглавие: До момента са подадени 292 проекта по три оперативни програми
Автор:
Текст: Край на хартията, проектите по европейските фондове ще се подават и отчитат само по
електронен път през следващия програмен период 2014 – 2020 г. Това съобщи министърът по
еврофондовете Томислав Дончев за Mediapool.
Най-голямото предимство на подаването на документите по електронен път е значителното
намаляване на възможностите за даване на подкупи и съмнения за корупция. С електронната
обработка на документите системата става прозрачна, защото има пълно проследяване на
процеса – от подаването, през обработката до плащанията и отчитанията. Знае се кой, кога
какво е обработил и може да се търси отговорност за забавяне, коментира министър Дончев.
Другите допълнителни ефекти при това този начин на кандидатиране за европейски средства е,
че предприемачите пестят разходи за хартия и пътни. Те могат да подадат документите си по
всяко време на денонощието.
В момента може да се подават единствено проекти по три оперативни програми. Това са
“Човешки ресурси”, “Регионално развитие” и “Техническа помощ”. Много скоро това ще стане
възможно и по “Конкурентоспособност”, обеща неотдавна министърът на икономиката Делян
Добрев.
Общо 292 са подадените проектни предложения по трите оперативни програми по 16 схеми до
момента, отчете министър Дончев. Най-много са по “Човешки ресурси” - 233.
По “Регионално развитие” възможност за подаване на документи има по две схеми и по тях
вече са подадени 49 проекта. По “Техническа помощ”, където кандидатства само
администрацията, подадените проектни предложения по електронен път са 10.
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Дата: 20.07.2012
Източник: www.b2bnews.bg
Връзка: b2bnews.bg/index.php/po-dulgi-srokove-i-po-golqmo-finansirane-po-otdelni-proceduri-na-opkonkurentosposobnost-616668.html
Брой думи: 861

Заглавие: По-дълги срокове и по-голямо финансиране по отделни процедури на ОП
"Конкурентоспособност"
Подзаглавие: Според УО на програмата това ще помогне за своевременно усвояване на
средствата до края на програмния период.
Автор:
Текст: Наблюдава се текущо забавяне в изпълнението на сключените договори по процедура
„Технологична модернизация в малки и средни предприятия” и необходимост от допълнително
технологично време за въвеждане на системи за управление по процедура „Покриване на
международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията”,
„Технологична модернизация в малки и средни предприятия” и е необходимо от допълнително
технологично време за въвеждане на системи за управление по процедура „Покриване на
международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията”.
Това се казва в Резултатите от проведена писмена процедура за вземане на решение на
Управляващият орган на ОП „Конкурентоспособност“, публикувани на страницата на
програмата.
Според Комитета за наблюдение (КН) съществуват предпоставки за вероятно забавяне и по
други схеми за безвъзмездна помощ. Отчитайки текущите индикации за настъпили затруднения
и забавяния от страна на бенефициентите при изпълнението на договорите за безвъзмездна
финансова помощ, Управляващият орган счита, че е необходимо прилагането на гъвкав подход
при вземането на решения, свързани с управлението на договорите и сроковете на тяхното
действие.
Управленска гъвкавост за оптимизиране и подобряване на резултатите от изпълнението на
оперативната програма е необходима и в случаите, когато, от една страна, обявени процедури
за предоставяне на безвъзмездна помощ по ОП „Конкурентоспособност“ провокират
значителен по размер икономически и финансов интерес от страна на целевата бизнес среда, а
от друга, при разглеждането, оценката и класирането на постъпващите проекти, непрекъснато
се формират списъци с „резервни кандидати“, чиито проекти са успешно преминали всички
етапи на оценката, но които не могат да бъдат финансирани, поради недостатъчност на
първоначално заложения бюджет. Такъв е случаят със схемата „Разработване на иновации от
стартиращи предприятия”, се казва още в Решението.
За да се избегне некачествено изпълнение или неизпълнение на договорени дейности, което
може да доведе до неодобрение на разходи и неусвояване на средства по програмата поради
невъзможност за пренасочване на средствата към други схеми след края на периода на
договаряне, които изтича в края на 2013 г., както и предвид изключително краткия оставащ срок
за договаряне на средствата до края на настоящия програмен период (31.12.2013 г.),
Управляващият орган предлага да бъдат взети решения за удължаване сроковете за
изпълнение на сключени договори по процедурите за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ и за увеличаване бюджета и договаряне на допълнителни проекти по
процедурите обявени в периода 2011 г. – 2013 г.
Какви са решенията, които Комитетът за наблюдение взе?
- На бенефициентите по сключените договори по процедура „Технологична модернизация в
малки и средни предприятия”, на индивидуален принцип и при обоснована необходимост, да
бъде предоставена възможност за удължаване до 6 месеца на срока за изпълнение на
дейностите.
- На бенефициентите по сключените договори по процедура „Покриване на международно
признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията”, на индивидуален
принцип и при обоснована необходимост, да бъде предоставена възможност за удължаване до
6 месеца на срока за изпълнение на дейностите
- КН на ОП „Конкурентоспособност” оправомощава Управляващия орган да взима
последващи целесъобразни решения на колективен и индивидуален принцип за удължаване
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Резюме: Според УО на програмата това ще помогне за своевременно усвояване на средствата
до края на програмния период
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сроковете на сключени договори за безвъзмездна финансова помощ по приоритетни оси 1, 2, 4
и 5 на оперативната програма при спазване на правилото N+3/N+2 и тези действия следва да
се третират като допустимо изменение на вече одобрени критерии от страна на Комитета за
наблюдение по действащи процедури за безвъзмездна финансова помощ.
- Одобрява се предложението за увеличаване бюджета на процедура „Разработване на
иновации от стартиращи предприятия” със стойността на безвъзмездната помощ необходима
за финансиране на проектните предложения, преминали успешно всички етапи на оценката, за
които не достига финансиране.
- Съгласно наличните средства по съответната приоритетна ос на оперативната програма и
съгласно качеството на постъпилите проектни предложения, преминали успешно всички етапи
на оценка, за които не е достигнало финансиране, Управляващия орган може да увеличава
бюджета на процедурите обявени в периода 2011 – 2013 г., включително и с над 50%, както и
да сключва допълнителни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, и
тези действия следва да се третират като допустимо изменение на вече одобрени критерии от
страна на Комитета за наблюдение по действащи процедури за безвъзмездна финансова
помощ.
В резултат на взетите решения, КН ще даде възможност за реално упражняване от
бенефициентите на предвидените им в Общите условия права за удължаване на срока на
договора поради обстоятелства възникнали след сключване на договора за безвъзмездна
помощ. УО на ОП „Конкурентоспособност“ ще предостави равна възможност на всички
бенефициенти за удължаване срока за изпълнение на отделните договори.
Според Решението удължаването на всеки конкретен Договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) ще се извършва индивидуално, след представяне на
обосновка и на база посочен от бенефициента срок, необходим за успешното изпълнение на
проекта.
УО извършва мониторинг на 100% на всички ДБФП, в това число чрез проверки на място,
документална проверка и изискване на информация за напредъка по изпълнение на
договорите. Това ще бъде прилагано и по отношение на договорите, които ще се възползват от
удължаването на срока за изпълнение.
От Управляващият орган на ОП „Конкурентоспособност“ обещават да предоставят
своевременно информация на интернет страницата на Оперативната програма за
окончателния брой и стойност на безвъзмездната помощ на сключените договори по всяка
процедура, обявена в периода 2011 г. – 2013 г., за която е взето решение за увеличаване на
първоначално заложения бюджет.
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