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Дата на разясненията от УО: 14.01.2016 г.
11.

06.01.2016 г.

Здравейте, имам следният въпрос:
На стр. 18 и 19 от Насоките е посочено, че са недопустими кандидати,
които са микропредприятия по смисъла на чл.3 и 4 от ЗМСП със седалище
или клон на седалище в селски район И са заявили за подпомагане дейности
по проекта, които ще се осъществяват на територията на община от
селските райони.
Въпросът ми е – заявили (вече) за подпомагане по други програми (ПРСР)
или които са завили (сега) в рамките на проектно предложение по
настоящата процедура?

В допълнение, кандидатите нямат право да подават проектни предложения по
процедурата за вече реализирани дейности или такива, финансирани по друг
проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от
националния бюджет, бюджета на Общността или друга донорска програма. В
тази връзка, преди сключването на договорите за безвъзмездна финансова помощ
се извършва служебно кръстосана проверка на дейностите, предложени от
потенциалните бенефициенти на помощта от ОПИК с оглед избягване на двойно
финансиране на дейности. Ако в резултат на извършената проверка, се установи
наличие на двойно финансиране на проект или на дейности от проекта,
Ръководителят на Управляващия орган взема мотивирано решение за отказ за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Поздрави,
Подател: Кристиана Казанджиева
Ел. поща: kristiana.kazandzhieva@gmail.com

12.

06.01.2016 г.

Здравейте,
Имам следния въпрос във връзка с подготовка на проект
процедура "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията".

С оглед избягване на припокриването на интервенциите между Оперативна
програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 и Програмата за
развитие на селските райони 2014-2020, подкрепа по настоящата процедура за
подбор на проекти не могат да получават микропредприятия по смисъла на чл.
3-4 от Закона за малките и средните предприятия, които имат седалище или клон
със седалище на територията на селски район и са заявили за подпомагане
дейности по проекта (с който се кандидатства за подкрепа по настоящата
процедура по ОПИК 2014-2020), които ще се осъществяват в община на
територията на селските райони в Република България.

по

Въпросът касае фирма занимаваща се с производство - КИД е допустим за
кандидатстване по процедура \"Подкрепа за внедряване на иновации в
предприятията"\. Предприятието има над 10 години дейност. През 2015 г. е
сменено името на фирмата, но ЕИК, адресна регистрация , правна форма и
собствеността са запазени. Какъв документ трябва да се представи при
кандидатстване, доказващ факта, че преименуваното предприятие е едно и

В случай че единствената промяна касае наименованието на предприятиетокандидат, Насоките за кандидатстване не залагат изискване за предоставяне на
допълнителен документ, който да удостоверява това.
Препоръчително е да опишете настъпилата промяна в наименованието на
предприятието във Формуляра за кандидатстване - раздел 2 „Данни за
кандидата“, поле „Допълнително описание“. Указания за попълване на раздел 2
от Формуляра за кандидатстване са дадени в Приложение А (стр.6-9).
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също. По какъв начин трябва да се удостовери, че приложимите документи,
като: ГФО, счетоводни баланси и др. приложими документи се отнасят за
преименуваното предприятие. Благодаря!

13.

06.01.2016 г.

С уважение,
Подател: Нели Илиева
Ел. поща: neli_ilieva_45@abv.bg
Уважаема
Госпожо,

Уважаеми

Господине,

Имам следния въпрос по кадидатстване по процедура BG16RFOP002-1.001
„Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“.
По образование съм химик. От три години съм регистриран по БУЛСТАТ
като упражняващ свободна професия състояща се в научно-техническа
развойна дейност в областта на лекарствените препарати, както и с
прилежащата дейност на създаване и търговска дейност с интелектуална
собственост. Целта на тези дейности е внедряване на развитията ми в
собствено високотехнологично предприятие, след като съм постигнал
достатъчно надеждна защита на интелектуалната собственост.
Получил съм достатъчно надеждни резултати, описани в готови заявки за
патенти. Имам вече една подадена заявка за патент в Швейцария през 2015.
За надеждна защита се налагат допълнителна развойна дейност, както и
получаване на възможно най-широка защита в основните потенциални
пазари които биха били Европейски съюз, Европейско икономическо
пространство, Съединени Американски Щати, Япония, Китай, Австралия.
За тези цел се налагат допълнителни инвестиции, които, по мое разбиране,
попадат в приложимите режими помощ по процедура BG16RFOP002-1.001:
- Елемент А "Инвестиции": подточка "Придобиване на права на
интелектуална собственост върху иновациите, които ще бъдат
подкрепяни
по
процедурата."
- Елемент Б "Услуги":
подточка "Консултантски и помощни услуги
в
подкрепа
на
иновациите."
В тази връзка е и моят въпрос към Вас - отговарям ли на условията за

Съгласно чл. 14, ал. 2 от ПМС № 107/10.05.2014 г. не могат да се дават
разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно
проектно предложение.
По настоящата процедура са допустими само кандидати, които са търговци по
смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно
лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското
икономическо пространство и които имат минимум три приключени финансови
години (2013, 2014 и 2015г.). Също така, изпълнението на проекта следва да
води до пазарна реализация на продукт (стока или услуга) или внедряване на
процес, попадащи в обхвата на приоритетните направления на тематичните
области на ИСИС. В рамките на тематична област „индустрия за здравословен
живот и биотехнологии“ са изведени приоритетни направления „производство на
инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и
терапия и/или участие в над-национална производствена верига“ и „персонална
медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и
средства“, в рамките на които може да бъде внедрена иновация от областта на
лекарствените продукти и др.п.
Сред задължително изискуемите документи по процедурата са изброените в т.23,
б. „з“ от Насоките документи в подкрепа на иновативността на внедрявания
продукт (стока или услуга) или процес, описана в Формуляра за кандидатстване,
като сред тях е заявка за патент. В случай че на етап кандидатстване
бенефициентът е представил заявка за патент/полезен модел/промишлен дизайн,
придобиването на патент за изобретение, свидетелство за регистрация на полезен
модел, свидетелство за регистрация на промишлен дизайн по отношение на
представената заявка следва да бъде осъществено в рамките на срок от 3 години
след приключването на проекта. Придобиването на защитен документ по
отношението на представената заявка е изрично условие за признаване
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Готов съм да Ви предоставя всяка допълнителна информация за да получа
предварителното Ви становище по моя случай. Разбирам че едно такова
становище е само предварително, като окончателното решение ще бъде
взето след разглеждане на документите ми по установените процедури.
С най-добри поздрави,
Подател: Мартин Григоров
Ел. поща: mggrigorov@abv.bg

допустимостта на всички разходи, свързани с изпълнението на проекта. В случай
че не придобие патент за изобретение, свидетелство за регистрация на полезен
модел или свидетелство за регистрация на промишлен дизайн в рамките на срок
от 3 години след приключването на проекта, бенефициентът следва да
възстанови предоставените му от Управляващия орган средства със съответната
законова лихва.
Следва да имате предвид, че посочената допустима дейност по Елемент А
„Инвестиции“ (Придобиване на права на интелектуална собственост върху
иновациите, които ще бъдат подкрепяни по процедурата) се извършва чрез
закупуване или
придобиване по друг законосъобразен начин права по
интелектуална собственост от трети лица, като за целта при подаването на
проектното предложение е необходимо да бъде предоставен сключен договор за
прехвърляне на права по интелектуална собственост, удостоверяващ това.
Друго условие, с което трябва да се съобразите при подготовката на проектното
си предложение е, че разходите за нематериални активи са допустими само до
50% от общите допустими инвестиционни разходи за първоначалната
инвестиция при приложим режим на държавна помощ „Регионална
инвестиционна помощ“.
Моля, запознайте се с Насоките за кандидатстване и пакета документи за
останалите изисквания и условия за допустимост по процедурата http://opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=361&id=134.
Моля, запознайте се и с Насоките за кандидатстване и пакета документи и по
процедура „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“,
която бе обявена за обществено обсъждане на 12.12.2015 г.
(http://opcompetitiveness.bg/news.php?id=1022) и също би могла да бъде
подходяща за осъществяване на описаните проектни намерения.

14.

06.01.2016 г.

Уважаем екип на УО,
Честита нова 2016-та с пожелание за здраве, късмет, мир и благоденствие!
Моля да направите изрично разяснение относно кандидатите, които
извършват своята дейност в Сектор K "ФИНАНСОВИ И
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ" и по кодове 70.10 и 70.22 съгласно
Класификация на икономическите дейности (КИД 2008) по отношение на

Както е видно от цитирания текст, посоченото ограничение от член 13, б. „д“ е в
сила само в случаите, когато се прилага режим „регионални оперативни помощи“
съгласно чл.13 и чл.15 от Регламент (ЕС) № 651/2014.
По процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в
предприятия“ приложимите режими на държавна помощ са, както следва:
Елемент А „Инвестиции“
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следния текст от Регламент на Комисията (ЕС) No 651/2014, Подраздел А,
Регионални инвестиционни и оперативни помощи, Член 13 Обхват на
регионалните помощи, а именно:

1) Регионална инвестиционна помощ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент
(ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои
категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове
107 и 108 от Договора (OB L 187/26.06.2014).

"д) регионални оперативни помощи, предоставени на предприятия, чиито
основни дейности спадат към раздел К „Финансови и застрахователни
дейности“ от NACE Rev. 2, или на предприятия, които извършват дейности
в група, чиито основни дейности спадат към клас 70.10 „Дейности на
централни офиси“ или 70.22 „Консултантски дейности в областта на
управлението“ от NACE Rev. 2."
Означава ли това, че предприятията от тези сектори и кодове не са
допустими по настоящата процедура или са допустими само ако изберат
определен вид на помощ?
Моля за Вашето любезно разяснение и благодаря предварително.
Подател: Веселина Купенова
Ел. поща: v.kupenova@ogra.bg

или
2) Помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от
18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за
функциониране на Европейския съюз към помощта „de minimis“.
Елемент Б „Услуги“
1) „Консултантски и помощни услуги за иновации в полза на МСП“
съгласно чл.28, пар. 4 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни
2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с
вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (OB L
187/26.06.2014), приложим за микро, малки и средни предприятия.
2) Помощ „de minimis“ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от
18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за
функциониране на Европейския съюз към помощта „de minimis“, приложим за
големи предприятия.
Следователно цитираното ограничение не е в сила по настоящата процедура, тъй
като не е налична възможност за подкрепа по режим „регионални оперативни
помощи“ съгласно чл.13 и чл.15 от Регламент (ЕС) № 651/2014.

15.

06.01.2016 г.

Здравейте-бих искал да Ви попитам възможно ли е по тази или друга
програма да кандидатствам за подпомагане за откриване на лекарски
кабинет на частна практика- за закупуване на такъв или само за оборудване
със апаратура,и на какви условия трябва да се отговаря!Предварително Ви
благодаря и моля да ме извините за зададените въпроси,но ми е трудно да се
ориентирам в материята,а ходих във офис в Пловдив,но и там не можаха да
ми отговорят!
Подател: Ангел Божилов
Ел. поща: anborbo@gmail.com

Целта на настоящата процедура е предоставяне на фокусирана подкрепа на
българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в
тематичните области на ИСИС, като изпълнението на проектите, подкрепени по
процедурата, следва да води до пазарна реализация на продукт (стока или услуга)
или внедряване на процес в приоритетните направления на тематичните области
на ИСИС.
Моля, запознайте се с Насоките за кандидатстване и пакета документи за
останалите изисквания и условия за допустимост по процедурата http://opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=361&id=134.
Следва да имате предвид, че за описаните инвестиционни намерения по-

4

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА
BG16RFOP002-1.001 „ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“

№

Дата на
получаване

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

Разяснения от УО
подходящи биха били процедурите в рамките на Приоритетна ос 2
„Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет
2.1 „Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството”, където ще се
предоставя подкрепа за предприемаческите идеи в области, свързани с
европейски и регионални предизвикателства (предприятия в специфични сфери,
напр. творчески и културни индустрии, предприятия, разработващи нови
продукти и услуги, свързани със застаряване на населението, полагане
на
грижи и здравеопазване, в т.ч. социално предприемачество), като за 2016 г.
не е предвидено да бъдат стартирани подобни мерки.

16.

06.01.2016 г.

Уважаеми дами и господа,
Моля да ми отговорите на следните въпроси, във връзка с кандидатстване
по схема BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в
предприятията“:
1. Притежаваме собствена разработка на 3 (три) иновативни изделия, едно
от които е с европейска новост, а останалите 2 с национална.
Предвиждаме да кандидатстваме за внедряване и на трите продукта Възможно ли е такова кандидатстване или трябва да кандидатстваме за
внедряване
само
на
един
продукт?
2. Ако е възможно да кандидатстваме за внедряване на 3-те продукта, каква
оценка ще получим за ниво на иновативност - за европейска новост - 15
точки
или
за
национална
новост
10
точки?
3. За внедряването ни е необходима специализирана инструментална
екипировка за производство на корпуса, която представлява ДМА.
Допустимо ли е кандидатстване за закупуване на такава екипировка?
4. За внедряването на едно от изделията е необходимо разработване на
специализиран софтуер за разчитане и анализ на записани данни в
иновативния продукт. Допустимо ли е възлагане на разработка и закупуване
на
такъв
софтуер
(ДНА)
на
външен
доставчик?
5. В Насоките не са определени кои са "Рамковите програми на ЕС". Ще
се считат ли изпълнените иновативни проекти по предходни схеми на ОПК
- 2007-2013 за надграждане по тази схема, ако иновативния продукт е
разработен
именно
чрез
финансиране
по
тях?
6. Къде са определени ..."компетентните организации, упражняващи
своята основна дейност в приоритетното направление на тематичната

1.

2.

Съгласно определението, посочено Приложение Ч към Насоките за
кандидатстване проектът представлява „Съвкупност от взаимосвързани и
взаимодопълващи се дейности с предварително определена/и цел/и,
необходими ресурси и времева рамка за изпълнение, водещи до
постигането на конкретни количествено-измерими резултати“. В тази
връзка, внедряването на повече от един иновативен продукт в рамките на
един проект е възможно да бъде осъществено, само в случаите, когато
останалите иновативни продукти допълват основния внедряван иновативен
продукт и са взаимосвързани. Следователно, необходимо е всички
включени в единното проектно предложение дейности да бъдат
взаимосвързани и да отговарят на останалите критерии за допустимост,
заложени в Насоките за кандидатстване по процедурата. В тази връзка
следва проектното предложение да отговаря на посочените изисквания и да
не заобикаля условието на Насоките за кандидатстване според което в
рамките на процедурата кандидатите могат да подадат само едно проектно
предложение.
Следва да имате предвид, че окончателно становище относно
допустимостта на даден проект и дадена дейност ще бъде взето от
Оценителната комисия в Управляващия орган, която ще разполага с цялата
специфична информация относно проектно предложение.
Оценката по критерий II. 2. Новост на подкрепяната иновация ще се
извършва на база на основната и най-значима иновация съобразно
предоставените Формуляр за кандидатстване и придружителните
документи относно основната и най-значима иновация, която е обект на
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област на ИСИС, в рамките на което ще бъде реализирана
иновацията;...", от които да се иска ..."независимо становище/оценка...",
както
е
определено
на
стр.
54
от
Насоките?
7. Пробно производство изпълнено през последната година, изпълнено в
минимална серия, предназначено основно за изпитване и доказване на
съответствието на продукта със заложените технически изисквания
(спецификация), осъществено с прилагане на конвенционални
технологии, които не са подходящи за масово производство, ще се счита ли
за осъществено производство до момента на кандидатстване, ако по
проекта се предвижда да се достави подходящо за масово производство
оборудване по нова технология?

Разяснения от УО

3.

Предварително благодаря за отговорите!
С уважение:
Подател: Емил Петров
Ел. поща: consult@qac-bg.com

4.

5.

6.

внедряване с проектното предложение.
Допустимите разходи са описани в т. 14.2 от Насоките за кандидатстване,
като тези по Елемент А „Инвестиции“ включват разходи за придобиване на
машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни
материални активи, необходими за изпълнението на дейностите по проекта.
Включените в проекта машини, съоръжения и оборудване следва да
отговарят на определението за „материални активи“, посочено в
Приложение Ч, да надхвърлят стойностния праг на същественост за
дълготрайните материални и нематериални активи, определен в чл. 50, т. 2
от ЗКПО или съгласно счетоводната политика на предприятието-кандидат,
както и да отговарят на всички останали условия за допустимост на
разходите, описани в т.14.1 от Насоките за кандидатстване.
Следва да имате предвид, че окончателно становище относно
допустимостта на даден разход ще бъде взето от Оценителната комисия в
Управляващия орган, която ще разполага с цялата специфична информация
относно проектно предложение.
Придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за
внедряването на иновативния продукт (стока или услуга) или процес“
(допустима дейност по Елемент А „Инвестиции“ по настоящата
процедура), както и всички дълготрайни материални и нематериални
активи, придобити със средства по проекта, следва да бъдат закупени при
пазарни условия от трети страни, несвързани с купувача/кандидата.
Критерий IV. 3. Надграждане на резултати по Рамковите програми на ЕС се
базира на насоките на Европейската комисия, дадени в Ръководството за
синергия между Структурните фондове и Хоризонт 2020 и други
изследователски програми и програми, свързани с иновации и
конкурентоспособност, където се реферира към надграждане на резултати
по Рамковите програми за научни изследвания на ЕС и Хоризонт 2020 (и
ECSEL Joint Undertaking), а не към надграждане на резултати от всички
проекти, финансирани със средства от ЕС. Следователно, по критерия
няма да получават точки кандидати, които внедряват иновация,
разработена по процедура, реализирана по Приоритетна ос 1 на ОПРКБИ
2007-2013 или от друга национална програма.
Поради широкия обхват на допустими кандидати и дейности по
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7.

17.

06.01.2016 г.

Може ли да се кандидатсва по проект за ОП Иновации и
конкурентноспособност с код на икономическа дейност 86.90 –
Самостоятелна медико-диагностична лаборатория?
/86.90 други дейности по хуманно здравеопазване (съгласно КИД 2008
стр. 319 включва дейности на медицински лаборатории, в която попада
и СМДЛ/
Аз съм Управител на СМДЛ Д-р Алексов ЕООД гр. Ботевград с
консултативно диагностична дейност по клинична патология и облужвам
Софийска, Кюстендилска и Пернишка област.
Бих искал да изградя връзка с водещи лаборатории по патология в ЕС за
диагностика и консултация на туморите и подобряване на лечението.
За целта ми е необходим специализиран хардуер и софтуер.
Моля, уточнете точно по коя програма бих могъл да кандидатсвам, линк и
контакти за повече информация

настоящата процедура, изготвянето на експлицитен списък на
„компетентни организации, упражняващи своята основна дейност в
приоритетното направление на тематичната област на ИСИС, в рамките на
което ще бъде реализирана иновацията“, които могат да издават
независими оценки/становища, не е възможно.
Насоките за кандидатстване по настоящата процедура не съдържат
изискване към момента на кандидатства предложеният за внедряват
иновативен продукт да бъде готов за масово производство, като това ниво
на технологична готовност следва може да бъде достигнато и в рамките на
проекта.
Следва да имате предвид, че проектното предложение следва да отговаря
на изискваният по отношение на първоначална инвестиция, посочени в т.
13.1 Допустими дейности, раздел I, т. 3) от Насоките за кандидатстване
Допълнително, по Елемент Б „Услуги“ са предвидени допустими дейности
помощни услуги в подкрепа на иновациите, които от своя страна включват
„осигуряване на лаборатории с цел разработване на по-ефективни
продукти, процеси или услуги, като например: услуги за провеждане на
изследвания, измервания и изпитвания и др.“, като този вид дейности е
включен, за да се улесни преминаването към масово производство.

Насоките за кандидатстване и пакетът документи са публикувани на страницата
на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 http://opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=361&id=134.
Целта на процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в
предприятията“ е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските
предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на
ИСИС, като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да
води до пазарна реализация на продукт (стока или услуга) или внедряване на
процес в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС.
Условията за допустимост на кандидатите са описани в т.11.1, а критериите за
допустимост на проектите и допустимите дейности са посочени в т. 13.1.
Следва да имате предвид, че кодът на икономическа дейност не е водещ при
определянето на допустимостта по настоящата процедура, като Удостоверение
от НСИ относно кода на основната икономическа дейност на кандидата се
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Подател: Д-р Стоян Алексов
Ел. поща: dralexov1966@gmail.com

изисква, за да бъде доказано, че съответното предприятие не попада в
забранителните режими на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 и
Регламент на Комисията (ЕС) № 1407/2013 или не е недопустимо съгласно
демаркацията на ОПИК с Програмата за развитие на селските райони. Тези
ограничения са детайлно разписани в т.11.2.
В допълнение, информация за бъдещи планирани процедури и актуални новини
относно мерките по ОПИК 2014-2020 може да откриете в основната част на сайта
на Програмата - http://opcompetitiveness.bg/index.php.
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