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Дата на разясненията от УО: 17 септември 2018 г.
507.

07.09.2018 г.

Здравейте,
Във връзка с BG16RFOP002-2.024 “Насърчаване на предприемачеството“
Допустимо ли е при подаване на проектно предложение с КИД 86.90 и
отваряне на консултативен кабинет, може ли като част от дейностите да са
продукт (резултат) като:

Следва да имате предвид, че информацията, която се представя относно
резултатите от реализирането на предприемаческата идея е изцяло по преценка
на кандидата, в зависимост от спецификата и целите на проектното предложение,
при спазване на условията и критериите по процедурата, вкл. изискванията за
допустимост на дейностите и разходите.

- издаване на книга (еднократно не периодично)
- създаването на интернет страница
- предоставянето на онлайн консултации?
Предварително благодаря!

508.

07.09.2018 г.

Подател: Милена Илиева
Ел. поща: milenaalster@gmail.com
Уважаеми г-н/г-жо,
с моята приятелка от Благоевград желаем да кандидатстваме с проект за
сладкарница/сладкарски цех. (КИД С10.71 и КИД С10.72)
В условията за кандидатстване обаче не е споменат конкретно КИД С10.7,
защото се припокриват някои от дейностите с Програмата за развитие на
селските райони като производство на вино, селскостопански продукти и
пр. и затова има изрично пояснение.

Допустимите по процедурата сектори са изрично посочени в т. 6 от т. 11.1
„Критерии за допустимост на кандидатите“ от Условията за кандидатстване, като
обръщаме внимание, че посочените от Вас кодове С10.71 и С10.72 не са сред
изброените такива, т.е. предприятия с основна икономическа дейност, попадаща в
тези два кода, са недопустими за финансиране по настоящата процедура.

Въпросът ми към Вас е *отговаря ли на критериите за допустимост проект
за сладкарница/сладкарски цех с КИД С10.71 и КИД С10.72 (производство
на пресни и сухи сладкарски изделия, бисквити и пр.)?*
Ще очакваме Вашия своевременен отговор пораи наближаващите крайни
срокове.
Благодаря!
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С уважение,

509.

07.09.2018 г.

Подател: Петър Петров
Ел. поща: petar.gp@gmail.com
Уважаеми представители на УО,
На 5 септември 2018 г., на страницата сте публикували повторно новината
за удължаването на срока на процедурата "Насърчаване на
предприемачеството", като сте приложили и изменение на пакета с
документи и има за изтегляне нова консолидирана версия.

Изменението на Пакета документи е във връзка единствено с удължаване на
срока на кандидатстване по процедурата, като промяна е извършена само в т. 25
„Краен срок за подаване на проектните предложения“ от Условията за
кандидатстване по процедурата.

Бихте ли пояснили в какво се изразява изменението на пакета с документи,
тъй като на сайта или в новината не открихме подобна информация, а това
създава неудобство за тези кандидати, които и преди удължаването на срока
са направили съществената част от апликационната форма?
Благодарим предварително!

510.

07.09.2018 г.

Подател: Атанас Стефанов
Ел. поща: nasko.stefanov@gmail.com
Здравейте,
Във връзка с процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на
предприемачеството”, моля да отговорите на следния въпрос:
Ако изпълнението на проектните дейности приключи например през месец
август 2020г. кои са години N,N+1 и N+2
или
2020г. ли е първата приключена финансова година, следваща годината на
приключване на проекта.

В случай че годината на приключване на проекта е 2020 г., то тогава годините N,
N+1 и N+2 ще бъдат, както следва:
- N е първата приключена финансова година, следваща годината на приключване
на проекта, т.е. 2021 г.;
- N+1 следва да бъде 2022 г.;
- N+2 – 2023 г.

Благодаря
Подател:Даниела Радева
Ел. поща: d.radeva@ecostroy.bg
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511.

07.09.2018 г.

Как да тълкуваме указание в Приложение У посочващо, че "В бюджета не
се посочват марки, модели и технически характеристики и други
указващи/насочващи белези към конкретен актив или доставчик"?

В рамките на т. 5 „Бюджет“ от Формуляра за кандидатстване не трябва да бъдат
посочвани
марки,
модели,
технически
характеристики
и
други
указващи/насочващи белези към конкретен актив или доставчик, но следва да
бъде посочен видът на конкретната машина, в конкретния случай – струг.
Същото се отнася и за информацията, която следва да бъде попълнена в рамките
на Приложение А, Таблица 4, колона 2.

Означава ли това, че в бюджетен раздал II РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛНИ
АКТИВИ - планираните за закупуване активи не трябва да се упоменават с
наименование на актива - например Дървообработваща машина /струг/ , а
само ДМА 1. Съответно въпросното наименование следва да се пренесе и в
Приложение А , Таблица 4, колона 2.
Грешка ли ще бъде да се запише наименованието на самата машина без
конкретни технически характеристики и марки илби и това ще се счита за
указващи /насочващи/ белези към конкретен актив? Благодаря ви!

512.

07.09.2018 г.

Подател: Емилия Иванова
Ел. поща: polly2006@abv.bg
Здравейте!
Във връзка с обявената Процедура на подбор на проекти ,BG16RFOP0022.024 ,„Насърчаване на предприемачеството“ имам следните въпроси:
В лист ПРОГНОЗНА АМОРТИЗАЦИЯ на Приложение А "Бизнес план"
данъчната амортизация на активите за години N, N+1 и N+2 се изчислява
автоматично на база годишната норма за данъчна амортизация (колона 5) и
данъчната амортизируема стойност през годината на придобиване.
1. Моля да дадете допълнителни указания как да се попълва таблицата в
случай, че ДНА се амортизира за 24 месеца и в година N остават само
няколко месеца, през които ще му се начислява амортизация, а в години
N+1 и N+2 този актив ще е вече изцяло амортизиран.

1. Моля, запознайте се с отговори на въпроси № 108 и 203, т.1.
2. В рамките на Таблица 4, колона 1 се посочва номера на бюджетния ред,
съгласно бюджета на проекта (т. 5 от Формуляра за кандидатстване), а в колона 2
се въвежда наименованието на актива, съгласно бюджета, съответно в
следващите колони се представя информация конкретно за посочения актив,
който ще се придобива в рамките на проекта.
Както правилно посочвате в запитването си, по Таблица 4 изрично е направено
пояснение, че се посочват само разходите за амортизация на активи по проекта.

2. По Таблица 4 изрично е направено пояснението, че се посочват разходите
за амортизация на активи по проекта. Тъй като неколкократно в предишни
отговори на поставени въпроси изяснявате, че Бизнес плана представя
прогнозни данни за ОПР от цялостната дейност на кандидата, а не само от
дейността по проекта, моля да поясните как и къде да се отнесат данните за
активи, закупени за дейността на кандидата, извън тези по проекта.
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Поздрави,

513.

07.09.2018 г.

Подател: В.Николов
Ел. поща: info@ecoteam-bg.eu
В отговор на Въпрос 114 от 06.07.2018 г. сте дали указание "Следва да
имате предвид, че е препоръчително кандидатите да спазват броя символи
на съответните полета от Формуляра за кандидатстване. В случай че броят
символи е недостатъчен за представяне на необходимата информация за
съответната дейност в т. 7 от Формуляра за кандидатстване, кандидатите
могат да добавят полето за съответната дейност още веднъж, като посочат,
че новото поле също се отнася за тази дейност. В този случай, полета
„Месец за стартиране на дейността“, „Продължителност на дейността“ и
„Стойност“ следа да бъдат попълнени само веднъж"

Моля, запознайте се с отговор на въпрос № 210.

В конкретния случай дейност 1 е разделена на две дейности с уточнение
част 1 и част 2, като в част две полета „Месец за стартиране на дейността“,
„Продължителност на дейността“ и „Стойност“ не са попълнени. При
проверка на формуляра за грешки се изписва следнвото съобщение:
Полето „Месец за стартиране на дейността” от секция „План за изпълнение
/ Дейности по проекта” трябва да е попълнено.
Полето „Продължителност” от секция „План за изпълнение / Дейности по
проекта” трябва да е попълнено.
Въпросът ми е, че при добавено поле за съответната дейност / в част 2/още
веднъж, без да попълним полетата „Месец за стартиране на дейността“,
„Продължителност на дейността“ е невъзможно да продължим с изпращане
на проекта. Как следва да процедираме? Дали да попълним въпросните
полета със същите показатели като в предходните полета за добавената
дейност в /в част 1/ и да оставим полето "Стойност" непопълнено"? В
противен случай изпращането на проекта с така посочените указания се
отчита с наличие на грешки и е невъзможно.
Подател: Поли Алексиева
Ел. поща: polly2006@abv.bg
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