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Дата на разясненията от УО: 23 юли 2018 г.
178.

14.07.2018 г.

Здравейте, ще съм ви благодарна за отговорите и на следните въпроси,
които допълнително възникват в процес на подготовка на проектното
предложение:
Във връзка с отправените въпроси относно допустимостта на разходите за
материали и консумативи и вашите отговори с препратка към отговор на
въпрос 53.3. Допустими по процедурата са разходи за материали и
консумативи, необходими за реализиране на пазара на предприемачески
идеи (продукти – стоки и/или услуги) – до 25 000 лева. Същите следва да
са предназначени за влагане в производствения процес/процеса на
предоставяне на услуги за периода на изпълнение на проекта и да
допринасят непосредствено за реализирането на предприемаческата
идеята.
Недопустими по процедурата са разходи за закупуване и/или доставка на
ресурси за производство, имащи характер на стоково-материални запаси,
които не са свързани с конкретната предприемаческа идея, обект на
проекта (продукти-стоки и/или услуги) и/или са закупени с цел продажба.
Въпрос 1: считат ли се за допустими разходи, такива свързани със
закупуване на дребно оборудване, инвентар, производствено оборудване и
обзавеждане на работното помещение (под прага на същественост по
счетоводната политика на кандидата), които не могат да бъдат заведени
като ДМА, но са абсолютно необходими за осъществяване на
производствения процес. Като например работни маси на които ще се
извършва работния процес, етикетен принтер за отпечатване на етикети на
продукта и лаптоп, с който да работи принтера, работни съдове и дребна
техника във и с които ще се произвежда продукта, обзавеждане на
работното помещение и т.н. Като същите ще се опишат подробно и
връзката им с производствения процес, както и необходимостта от
закупуването им. Те по същество са ресурси за производство. Същите ще
се използват разбира се за периода на изпълнение на проекта, но ще могат
да се използват някои от тях за производството на продукта (предмет на
предприемаческата идея) и след края на проекта.
Въпрос 2. как ще става отчитането на материалите и консумативите,

1. Както коректно цитирате в запитването си отговора на въпрос 53.3, за да са
допустими разходите за материали и консумативи, необходими за реализиране
на пазара на предприемачески идеи, същите следва да са предназначени за
влагане в производствения процес/процеса на предоставяне на услуги за
периода на изпълнение на проекта и да допринасят непосредствено за
реализирането на предприемаческата идеята. Посочените от Вас примерни
видове разходи по-скоро не отговарят на даденото разяснение и в тази връзка не
би следвало да попадат в категорията разходи „материали и консумативи,
необходими за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти –
стоки и/или услуги)“.
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 необходима информация.
2. Отчитането на материалите – тяхната покупка и влагането им в дейността
следва да се извършва чрез съответните аналитични счетоводни сметки (с/ка
„Материали“, „Разходи за материали“, „Разходи за дейността“ и/или други
използвани от предприятието), открити за целите на проекта по време на
неговото изпълнение. Аналитичното отчитане следва да се организира по
конкретни видове материали и да дава информация за тяхното количество и
цена. Отпускането на материалите и предаването им в употреба може да се
документира чрез искане за отпускане на материали или друг приложим
еквивалентен документ. За повече информация може да се запознаете с
Ръководството за изпълнение на договори по Оперативна програма "Иновации и
конкурентоспособност" 2014-2020 (което може да бъде намерено на интернет
страницата на Управляващия орган) http://opic.bg/opik/rkovodstvo-za-izplneniena-dbfp-po-operativna-programa-inovatsii-i-konkurentosposobnost-2014-2020 и поспециално Глава II, т. 5 „Финансово изпълнение на договори за безвъзмездна
финансова помощ“.
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допустими за влагане в производствения процес, както и на ресурсите за
производство?
Въпрос 3: Във връзка с индикатора: Ръст на заетостта - Целевата
стойност за индикатора съответства на критерий I.6 „Устойчива
заетост в резултат от реализацията на предприемаческата идея“ от
критериите за техническа и финансова оценка, следва да съответства на
данните в т. 9 „Екип“ от Формуляра за кандидатстване и да бъде
представена в еквивалент на пълно работно време.
3.1 В хипотезата на 3 човека при 4 часов работен ден, трябва да се попълни
целева стойност -1,5. Колко точки ще получи проекта, при положение, че
устойчивата заетост няма да бъде нито 3, нито 2, нито 1 човека?
3.2. Ако срока на проекта е предвиден 18 месеца, но например 1 човек е 18
месеца, двама човека са 12 месеца, всички на пълно работно време, като се
спази условието да продължи заетостта 6 месеца след приключване на
проекта, ще се счита ли изпълнено условието за устойчива заетост за 3
човека и ще получи ли проекта максималния брой точки по критерия?
Объркването ми идва от отговора ви на въпрос 44, 1.1 и 1.2.
1.1. В конкретния случай, за целева стойност на индикатор „Ръст на
заетостта в подпомогнатите предприятия“ в т. 8 „Индикатори“ от
Формуляра за кандидатстване следва да посочите 1.5.
1.2. За да се получи максимален брой точки по критерий I.6 „Устойчива
заетост в резултат от реализацията на предприемаческата идея“ от
критериите за техническа и финансова оценка, в резултат от
изпълненото на проекта трябва да се осигури устойчива заетост на
минимум 3 лица, независимо от часовата заетост на тези лица (4 или
повече часа на ден).
В тази хипотеза няма да има равенство между Индикатор - 1,5 и Устойчива
заетост - 3. Това допустимо ли е?

3. Както коректно посочвате в запитването си отговори на поставените от Вас
въпроси са дадени в разясннеията към въпрос № 44, т.1.1. и т.1. 2.
Относно възникналото у Вас объркване бихме искали да Ви обърнем внимание,
че между индикатора „Ръст на заетостта в подпомогнатите предприятия“ и
критерия
I.6 „Устойчива заетост в резултат от реализацията на
предприемаческата идея“ от критериите за техническа и финансова оценка
съществува взаимообвързаност, но не и знак за равенство. Индикаторът се
измерва в еквивалент на пълно работно време и е предназначен за
проследяване на изпълнението на договорите, при които е налице осигуряване
на устойчива заетост, докато критерият, свързан с устойчивата заетост, се
измерва в брой лица и е предназначен за целите на оценка на проектните
предложения.

Благодаря предварително! с най- добри пожелания!

179.

14.07.2018 г.

Подател: Ивелина Иванова
Ел. поща: ivaivan4321@gmail.com
Здравейте,
Моля за Вашия отговор относно дейностите на проекта.

По настоящата процедура не е допустимо добавянето на нови дейности,
различни от изрично посочените в т. 13.1 от Условията за кандидатстване.
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Задължителни са две дейности, а възможно ли е да се добавят нови
дейности

Посочените от Вас поддейности/задачи са допустими за подкрепа по настоящата
процедура, като те би следвало да се включат в рамките на основната дейност –
„Дейност за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки
и/или услуги)“. За повече информация относно начина на представяне на тези
задачи/поддейности във Формуляра за кандидатстване, може да се запознаете с
Примерните указания за попълване на Електронен формуляр за кандидатстване
(Приложение У) и с разяснението на УО към въпрос 38, т. 8.

Дейност 2
Изработване на икономическа, финансова и техническа оценка (вкл.
инвестиционен бизнес план) на разработвания иновативния продукт
Дейност 3
Защита на интелектуална собственост
Дейност 4
Изработване на маркетингов план за пазарна реализация на иновативния
продукт
Ако не се разрешава допълнителни дейности, къде трябва да се заложат
посочените от 2 до 4 задачи?

Допълнително бихме искали да обърнем внимание, че разработването на бизнес
план не е допустимо като вид разход по настоящата процедура. Същият следва
да бъде изготвен преди подаване на проектното предложение.

Благодаря!

180.

15.07.2018 г.

Подател: Павлина Долашка
Ел. поща: pda54@abv.bg
Здравейте
Сън не ме хваща и постоянно чета и мисля как мога да реализирам мечтата
си а именно пивоварна и винарна. В този ред на мисли четох за
стратегиите в предприемачеството в България и преоритетите при
"Насърчаване на предприемачеството".. Иновативното ми мислене и
желание за успех ме кара да навързвам всички неща които смятам да
направя за реализиране на идеите си. Дотук от прочетеното мисля и
смятам,че може да се възползвам от тази мярка. Една от тематичните
области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на
България е именно "Здравословен начин на живот и биотехнологии" в
т.число влиза и производство на бира и вино! Естествено бирата и виното
са продукти които са алкохол но здравословните съставки които ще слагам
в тях без консерванти и стабилизатори ги прави уникални по свое му.
Изграждането на такава пивоварна ще даде многобройни социални
дейности и поводи за срещи,развлечение,релакс начин на живот за много

Бихме искали да обърнем внимание, че целта на процедура на подбор на проекти
BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ е създаване и
развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия
за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. (НСНМСП) и
специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални
предизвикателства. На база посоченото, едно от изискванията, за да сте
допустим кандидат, е основната икономическа дейност и дейността, за която
кандидатствате да попадат в секторите от НСНМСП, изведени като приоритетни
за създаване и развитие на нови предприятия или в секторите, свързани с
преодоляване на европейски и регионални предизвикателства. Конкретните
сектори и свързаните с тях кодове на икономическа дейност съгласно КИД-2008
(Приложение Й) са посочени в т. 11.1., 6) от Условията за кандидатстване като
сектор С, код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни
продукти” и код 11 „Производство на напитки” и в частност кодове 11.02.
„Производство на вина от грозде”, 11.03. „Производство на други ферментирали
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хора. Триците които са основния отпадък който ще се отделят от
произведената бира са перфектен тор за наторяване на земеделски площи и
също може да се използват за храна на животни ги прави с положително
въздействие на околната среда което също е приоритет в изпълнението на
проекта. Не веднъж сме чували здравословните съставки и антиоксиданти
в бирената мая която се използва за диети и здравословени рецепти която
също се отделя като отпадък от производството на бира.

напитки”, 11.06. „Производство на малц” и 11.05 „Производство на пиво“ не
попадат сред допустимите за подкрепа кодове по настоящата процедура.

Тази година ще запиша и магистратура за технология за вино и пиво не
само заради изискванията и точките на проекта а заради находчивостта ми
един ден да реализирам мечтите си. Имам и решение от РОСВ на фирмата
ми която е новосъздадена след декември 2016.Собственика съм аз и съм на
29 пълни години.
Ще се радвам да дадете обективното си мнение по въпроса дали мога да се
възползвам от това да реализираме идеята за мулти-функционален
комплекс за производство на бира и вино от истински продукти и всичко
това се превърне в място за туризъм,спорт,отдих и аромат на лавандула... :)

181.

15.07.2018 г.

Подател: Венцислав Вълков
Ел.поща: valkov_89@abv.bg
Здравейте,
Във връзка с процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на
предприемачеството”, моля да отговорите на следния въпрос:
Бихме желали в Екипа на проекта да включим лице с ТЕЛК на длъжност
„Оперативен счетоводител” като Квалифициран персонал, който не е обект
на оценка.
Тази длъжност ще се зачете ли при присъждане на точки по критерий
„Социаленефект от реализацията на предприемаческата идея” и по
критерий „Устойчива заетост в резултат от реализацията на
предприемаческата идея”, в случай че на лицето на посочената длъжност,
ще се осигури заетост и след реализиране на проекта?

Моля, запознайте се с отговор на въпрос № 2, т. 2.

Благодаря предварително,
Подател: Виолета Янушева
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182.

15.07.2018 г.

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос
Ел. поща: violeta@vitaro.eu
Здравейте,
Моля за Вашия отговор относно резултати от проекта.
Допустими ли са разработена лабораторна технология и лабораторен
образец на база на иновативната идея?
Благодаря!
Подател: Проф.др. Павлина Долашка
Ел. поща: pda54@abv.bg

Разяснения от УО

Допустимите разходи по настоящата процедура са посочени изчерпателно в т.
14.1. на Условията за кандидатстване.
В случай че, съобразявайки се с категориите допустими разходи по проекта,
разработите лабораторна технология и лабораторен образец и същите са пряко
свързани с реализиране на предприемаческата идея, те биха били допустим
резултат от изпълнението на проекта.
Обръщаме внимание, че един от основните критерии за оценка на проектите на
етап техническа и финансова оценка е свързан с пазарната приложимост на
предприемаческата идея. Ако лабораторната технология и лабораторния образец
са финалните резултати по проекта, без в рамките на проекта и три години след
това да има стартирало производство на краен продукт/услуга, то навсякъде в
бизнес плана (Приложение А), където се представят стойности за съответня
продукт/услуга, следва да попълните нулеви стойности. Посоченото ще се отрази
негативно на получения брой точки по голяма част от критериите за оценка и
най-вече на критериите от раздел I на критериите за „Техническа и финасова
оценка“ (Приложение Ж).
Следва да имате предвид, че по настоящата процедура няма изрично изискване
предприемаческата идея (продукти – стоки и/или услуги) да е иновативна.

183.

15.07.2018 г.

Здравейте,

1. Моля, запознайте се с отговор на въпрос 131, т.1 и 2.

Имаме следните въпроси, във връзка с разработването на проектно
предложение по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на
предприемачеството“:

2. В случай че предприемачът е нает на трудов договор като част от екипа по
проекта и е лице с трайно увреждане, същият би получил точки по критерий 2.2.
от раздел I на Критериите за техническа и финансова оценка.

1.
Ще бъде ли оценен предприемача по критерии в т.1 и т.2 от Раздел
II. Опит и образование на предприемача и на екипа на кандидата на
Критериите за техническа и финансова оценка (Приложение Ж), ако не е
предвидено заплащане на предприемача в рамките на проекта с оглед на
това, че той не би могъл да назначи сам себе си на трудов договор, тъй
като е едноличен собственик на капитала и същевременно е и Управител
на дружеството?

3. При спазване на всички приложими изисквания и ограничения по
процедурата, подобен кандидат би бил допустим, а проектът би получил
максималния брой точки по критерий 3 от раздел III на критериите за техническа
и финансова оценка.
4. Едно от основните изисквания за допустимост на кандидатите по настоящата
процедура е основната икономическа дейност и дейността, за която
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2.
2. Ще се присъдят ли точки по критерия в т. 2.2. "Кандидатът е наел (преди
подаване на проектното предложение) или предстои да наеме (по време на
изпълнение на проекта) лице/лица с трайни увреждания "от Раздел I.
Ефективност на предприемаческата идея от Критериите за техническа и
финансова оценка (Приложение Ж), ако това лице е самият предприемач и
е назначен на трудов договор в проекта?
3. Ако дружеството е микропредприятие, осъществяващо дейност с код по
КИД М 72.20 и е регистрирано в град Благоевград, а реалната дейност ще
се осъществява на територията на селска община, отново попадаща в обл.
Благоевград, ще се счита ли за допустимо по настоящата процедура и ще
получи ли приоритет по критерии т. 3. Регионална приоритизация на
проекти от Раздел III. Приоритизация на проекти на Критериите за
техническа и финансова оценка (Приложение Ж) ?
4. Ако дружеството развива дейност в областта на НИРД и е с код по КИД
М 72.20, но идеята е конкретно в областта на селското стопанството, ще се
счита ли за допустим кандидат? Имаме предвид, че с проекта се цели да се
разработват, изследват и тестват продукти в областта на растителната
защита при растенията.
Благодарим предварително!

184.

15.07.2018 г.

Подател: Галя Менова
Ел. поща: zugleva@abv.bg
Здравейте,
Възникнаха ни още два въпроса:
1. Възможно ли продължителността на проекта да бъде под 18 месеца и
има ли определен минимален срок за изпълнение на дейностите по
проекта, считано от датата на влизане в сила на административния договор
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ?
2. Ако кандидатът за 2017 г. е с основен код по КИД за С26
„Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и
оптични продукти“, а с настоящия проект ще кандидатства за дейности,
попадащи в сектор J63 „Информационни услуги“, за кой бюджета ще бъде

Разяснения от УО
кандидатствате, да попадат в секторите от Националната стратегия за
насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г., изведени като
приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия или в секторите,
свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства.
Конкретните сектори и свързаните с тях кодове на икономическа дейност
съгласно КИД-2008 (Приложение Й) са посочени в т. 11.1., 6) от Условията за
кандидатстване. В тази връзка, за да се уверите че сте допустим кандидат от
гледна точка на това изискване, следва да прецените разработването на
посочените от Вас продукти за растителна защита в кой код по КИД-2008
попадат. Ако е сред допустимите кодове за подкрепа, проект с подобен обхват би
бил допустим.
Следва да имате предвид, че окончателно становище относно допустимостта на
дадено проектно предложение ще бъде взето от Оценителната комисия в
Управляващия орган, която ще разполага с цялата информация относно това
проектно предложение.

1. Условията за кандидатстване поставят ограничение само по отношение на
максималната продължителност на един проект, без да задават минимален срок
за изпълнение. Независимо от това Ви препоръчваме да съобразите
продължителността на проекта със спецификата и обхвата на предвидените за
изпълнение дейности, както и от гледна точка на възможността за постигане на
неговите цели.
Следва да имате предвид, че по отношение на лицата, различни от предприемача
е налице изискване те да бъдат наети на трудов договор на минимум 4 часа на
ден за период от минимум 6 месеца в рамките на изпълнение на проекта.
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разпределен проекта?

2. Моля, запознайте се с отговор на въпрос № 97.

Подател: Галя Менова
Ел. поща: zugleva@abv.bg
Здравейте, имам следния въпрос от указанията става ясно,че фирмата
трябва да е създадена след 31.12.2016 г ,но може ли да се кандидаства по
процедурата с фирма създадена след 20.06.2018 г ?
Благодаря Ви предварително
Подател: Мария Вълчинова
Ел. поща: m.valchinova@gmail.com
Уважаеми, представители на Управляващия орган,
На първо място, бих искал да ви благодаря за предоставените от вас
отговори на поставените от мен въпроси. Имам още един, като разчитам
отново на вашето съдействие и за него.
Допустимо ли е мястото на изпълнение на проекта на едно дружество да
бъде на адрес, на който се помещават и други дружества - т.е. в така
нареченото "споделено пространство" - "shared space".

Допустими по настоящата процедура са кандидати, които са регистрирани след
31.12.2016 г., вкл. дружества регистрирани след датата на обявяване на
процедурата (20.06.2018 г.). Следва да имате предвид, че за да могат да участват
по процедурата, кандидатите трябва да са регистрирани към датата на
кандидатстване (т.е. датата на подаване на проектното предложение чрез
системата ИСУН 2020).
По настоящата процедура няма ограничение помещения от типа „споделено
пространство“ да бъдат използвани като място на изпълнение на проекта.
Независимо от това, в случай че искате да покриете разходите за подобен тип
помещения в рамките на проекта, посоченото не би било допустимо, ако от
представените отчетни документи, уреждащи взаимоотношенията наемодател –
наемател, не може да бъде проследено коя е частта, която се използва само и
единствено от кандидата.

Допустимо ли е ако в този офис - споделено пространство и други фирми
изпълняват проектите си по други процедури по ОПИК?
Благодаря ви предварително,

187.

16.07.2018 г.

Подател: Методи Цеков
Ел. поща: metodi.rumenov.tsekov@gmail.com
Уважаеми дами и господа,
Имам няколко въпроса по продурата за подбор на проектни предложения
BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“, както следва:
1. При последно утвърдените Условия за кандидатстване по процедурата
за Насърчаване на предприемачеството никъде НЯМА задължителен
режим на Допустимите разходи. Това само по себе си означава, че НЕ

1. Моля, запознайте се с разясненията на УО по въпроси №104, т.4 и 131, т. 1 и 2.
Допълнително следва да имате предвид, че ако кандидатът не е заложил разходи
за квалифициран персонал в бюджета на проекта, същият няма ангажимент да
доказва наемането на лица на трудов договор за изпълнение на дейностите по
проекта, както и да предвижда устойчива заетост с оглед на факта, че заетост,
която не е осигурена в рамките на проекта, не е обект както на оценка, така и не
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всички разходи трябва да се включат в проекта. В тази връзка и разходите
за възнаграждения и осигуровки на експертния екип, поименно упоменати
в проекта и обект на оценка, не са задължителни и те могат да бъдат за
сметка на бенефициента. Удостоверяването им може да се докаже на етап
изпълнение със справка от НАП за регистрираните трудови договори и
внесените осигурителни вноски, по същия начин, по който се доказва и
устойчивата заетост след приключване на проектните дейности. Въпросът
ми е дали в такъв случай е възможно цялата БФП да бъде единствено за
закупуване на ДМА и ДНА.

подлежи на проследяване на етап изпълнение.

2. Вторият ми въпрос е пряко свързан с предходния като същността му е
следната: Възможно ли е, при условие, че кандидат бенефициентът не е
използвал средства по deminimis и закупуването на само една
производствена машина, представляваща основа за производствената
дейност и ДМА по проекта надхвърля БФП, заедно със
самофинансирането ( т.е. сумата от 250 000 лв.), горницата от тази разлика
да се поеме като заплащане от кандидата, като неговото самоучастие ще
надхвърли 20%.

Моля, имайте предвид, че приложимият режим на помощ по настоящата
процедура е 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“.
Съгласно този режим, максималният размер на помощта за едно и също
предприятие, заедно с другите получени минимални помощи, не може да
надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за период от три бюджетни
години (две предходни плюс текущата година).
2. Посоченото от Вас е допустимо. В случаите когато при залагането на
максималния допустим интензитет по процедурата не може да бъдат покрити
общо допустимите разходи по проекта, кандидатът следва да увеличи процента
съфинансиране, който се дължи от него, така че, от една страна, да не бъде
надхвърлен максималния допустим размер на заявената безвъзмездна финансова
помощ, а от друга, да може да бъде обхваната цялата стойност на ДМА, който
искате да придобиете по проекта.

3. Третият ми въпрос засяга мястото на изпълнение на проектните
дейности в два аспекта:

3. Относно споделеното производствено помещение, моля, запознайте се с
разясненията на УО по въпрос № 186.

- допустимо ли е, при условие, че разходите за наем и режийни не са
включени в бюджета на проекта, проектните дейности да се извършват в
споделено производствено помещение с друго производство, различно от
това на предприемача, и там да бъдат позиционирани и новозакупените
ДМА, описани в проекта;
- при положение, че не се променя региона на извършване на дейността в
процеса на изпълнение на проектните дейности, възможно ли е да се
променя адреса на изпълнението им, след надлежното уведомяване на УО.

Относно промяната на адреса на изпълнение на проекта, посоченото от Вас е
допустимо след уведомяване на Управляващия орган за промяната и при
условие, че е спазено изискването съгласно чл. 3.8.4. на административния
договор за безвъзмездна финансова помощ (Приложение О към Условията за
изпълнение).

Моля за Вашите обосновани и детайлни отговори
Предвариелно благодаря
Подател: Боряна Борисова
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188.
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Ел. поща: borisova_boriana@abv.bg
Уважаеми господа,
Моля да изясните следния въпрос, възникнал при прегледа на
документация за участие в процедура за подбор на проекти
BG16RFOP002-2.024
„Насърчаване
на
предприемачеството“
(„Процедурата”):
Във връзка Въпрос № 100.6 и отговор към него по Процедурата, моля,
потвърдете, във връзка със съдържанието на допустима Дейност от вид 1
по Процедурата (Дейност за реализиране на пазара на предприемачески
идеи (продукти – стоки и/или услуги) и с допустими разходи за
възнаграждения по нея на квалифициран персонал от една страна и във
връзка с етапите, необходими за реализацията на предприемаческата идея,
които включват един или повече от следните етапи:
Етап 1: Стратегия за реализация на предприемаческата идея,
Етап 2: Конкретизация на предприемаческата идея,
Етап 3: Оценка на предприемаческата идея,
Етап 4: Бизнес анализ на предприемаческата идея,
Етап 5: Разработване на предприемаческата идея,
Етап 6: Тестване на пазара на предприемаческата идея и
Етап 7: Комерсиализация на пазара на предприемаческата идея,
от друга страна, че съобразно спецификите на дадена предприемаческа
идея, кандидатът разполага по свое усмотрение с възможността да заложи
в своето проектно предложение разходи за възнаграждения на
квалифициран персонал на съответните длъжности съобразно нуждите от
изпълнението на един или повече от горепосочените етапи от реализацията
на своята предприемаческа идея, в т.ч. персонал, ангажиран със задачи по
постоянно наблюдение и оценка на пазарната среда в пазара на
предприемаческата идея, което е обичайна практика за всяка компания,
независимо от фазата на нейното развитие.
Предварително Ви благодаря за разясненията!
С уважение,

Разяснения от УО

Във връзка с определението за „област на предприемаческата идея“ дадено в
Приложение Л и отговора на въпрос 100, т. 6, следва да се прави разлика между
област на предриемаческата идея, която се отнася до конкретния продукт/услуга
и етапите, през които се преминава при реализирането на дадена
предприемаческа идея.
Бихме искали да Ви обърнем внимание, че по процедурата са допустими разходи
за външни услуги за изработване на пазарни анализи и проучвания,
маркетингови планове за пазарна реализация на предприемачески идеи, чиято
цел е именно маркетирането на предприемаческата идея (продукт – стока и/или
услуга) – анализ на размера и характера на пазара, проучване и идентифициране
на потенциалните потребители, клиенти и конкуренти, анализ на тенденциите за
развитие, рекламна политика и т.н.
Предвид гореизложеното и предвид факта, че наемането на персонал, ангажиран
със задачи по наблюдение и оценка на пазарната среда, е обичайна практика за
всяка компания (както е посочено в запитването Ви), независимо от това каква
е областта на предприемаческата идея, разходите за възнаграждения на
подобен персонал са недопустими по настоящата процедура.

Подател: Марин Башев
Ел. поща: marin.bashev@abv.bg
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