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Дата на разясненията от УО: 10 септември 2019 г.
7.

31.8.2019 г.

Уважаеми Дами и Господа,
моля за отговор на следните въпроси по Процедура за подбор на проекти
BG16RFOP002-1.016 „Развитие на иновационни клъстери“:
1. Във връзка с II. Критериите за техническа и финансова оценка,
Критерий за оценка 3. Управленски капацитет на иновационния клъстер от
Критериите и Методологията за оценка на проектни предложения по
процедурата:
1.1. достатъчно ли е към проектното предложение да бъде представен само
договор за управление и контрол на ръководителя на Клъстера (за
възлагане управлението на Клъстера-кандидат по процедурата) за
признаване на съответните години управленски опит на ръководителя?
1.2. в случай, че ръководителят на клъстера е ръководил и Дружества по
Закона за задълженията и договорите (ДЗЗД), представляващи обединения
от юридически лица, то това ще се счете ли за управленски опит на
ръководителя на иновационния клъстер?
1.3.Моля да поясните, дали представянето на договора за
съдаване/учредяване на ДЗЗД, съдържащ информация за управление на
дружеството и срок на ДЗЗД, е достатъчен за удостоверяване на
управленски опит на ръководителя на иновационния клъстер? В случай, че
договорът за ДЗЗД не е достатъчно доказателство - моля да уточните в
конкретната хипотеза какъв документ следва да приложи кандидата към
проектното предложение, за да се признае управленския опит на
ръководителя на иновационния клъстер?
2. Във връзка с III. Иновационен капацитет на клъстера и неговите
членове, т. 1 Стратегически документи на иновационния клъстер, моля да
уточните:
2.1. каква структура следва да има и каква информация следва да се

1.1. Източник на информация по критерия „Управленски капацитет на
иновационния клъстер“ са трудова книжка, осигурителна книжка, справка,
издадена от НАП, трудов договор и договор за управление. Условията за
кандидатстване също така изискват представянето на етап кандидатстване на
тези документи, като за изпълнението на критерия е необходимо ръководителят
на иновационния клъстер да разполага с управленски опит на клъстер/и и/или
други обединения от юридически лица за отминал период, а не за бъдещо
управление на клъстера канидат. Те. при представяне на договор за възлагане
управлението на Клъстера кандидат ще се признае единствено опита на
управителя на клъстера до момента.
1.2. Условията за кандидатстване не поставят ограничение относно правната
форма на обединенията от юридически лица, по отношение на които
ръководетелят на клъстера следва да разполага с управленски опит. Т.е. в случай,
че ръководителят на клъстера е ръководил дружества по Закона за задълженията
и договорите (ДЗЗД), надлежно регистрирани в Регистър БУЛСТАТ
представляващи обединения от юридически лица, то това ще се счете за
управленски опит на ръководителя на иновационния клъстер
1.3. Представянето на договора за създаване/учредяване на ДЗЗД, съдържащ
информация за управление на дружеството и срок на ДЗЗД, от който е видно че
ръководителят на клъстера е управител и е ръководил ДЗЗД за определено време,
е достатъчен за удостоверяване на управленски опит на ръководителя на
иновационния клъстер, в случай че съответното ДЗЗД е надлежно регистрирано в
Регистър БУЛСТАТ.
Следва да имате предвид, че окончателно решение относно съответствието с
даден критерий за оценка и присъждането на определен брой точки ще бъде
взето от Оценителната комисия в Управляващия орган, която ще разполага с
цялата специфична информация относно проектното предложение.
2.1. Източник на информация по критерия „Стратегически документ на
иновационния клъстер“ е иновационна стратегия на иновационния клъстер, като
Критерии и методология за оценка на проектни предложения (Приложение И) и
Условията за кандидатстване по процедурата не съдържат конкретни изисквания
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съдържа в Иновационната стратегия на иновационния клъстер, за да бъде
оценено наличието на такава?

относно този документ.

2.2.Моля да уточните, дали кандидатът следва да представи разработената
иновационна стратегия в цялост към проектното предложение или е
допустимо да приложи извадка .

3. По отношение на критерий 3 от Раздел III на Техническа и финансова оценка е
необходимо наличие на съвместни НИРД проекти с участието на поне две от
предприятията, членове на иновационния клъстер към 31.12.2018 г.,
удостоверено с договор (вкл. документ за плащане) издаден на или преди тази
дата. По процедурата не са налични ограничения относно страните по договора,
от който е видно участието на поне две от предприятията членове на
иновационния клъстер в съвместни НИРД проекти, поради което е допустимо
прилагането на договор между предприятията членове на клъстера.
Представената в запитването информация не е достатъчна, за да се предостави
категоричен отговор, но следва да имате предвид, че от документа за плащане,
следва категорично да се удостоверява, че е извършено плащане във връзка със
сключения договор за съвместно участие на съответните членове на
иновационния клъстер в общи НИРД проекти, а не за закупуване на
ДМА/Материали/ разходи за заплати и др., които са били необходими за целите
на реализацията на НИРД проекта.

2.3.В случай, че е допустимо прилагането на ивадка от иновационната
стратегия - моля да уточните какво следва да съдържа тя.
3. Във връзка с III. Иновационен капацитет на клъстера и неговите
членове, т. 3 Съвместни НИРД проекти с участието на поне две
предприятия от иновационния клъстер, моля да уточните, дали критерият
ще се зачете за изпълнен в случай, че 3 предприятия-членове на
иновационния клъстер, са реализирали съвместно проект за НИРД, който е
финансиран със собствени средства на предприятията, като вземете
предвид, че за НИРД-проект е налице сключен договор между 3те
предприятия. Същевременно, моля да поясните какво се визира под
документи за плащане във връзка с удостоверяване изпълнението на
съвместен НИРД проект? Достатъчно ли е представяне на разходооправдателни документи във връзка със закупуване на ДМА/Материали/
разходи за заплати и др., които са били необходими за целите на
реализацията на НИРД проекта?
4. Моля да уточните какво се визира под “собствен бранд” на
иновационния клъстер?
4.1. Моля да уточните фактури с какво основание и снимков материал с
какво съдържание следва да бъде представен към проектното предложение
в удостоверение наличието на “собствен бранд” на иновационния клъстер
при положение, че клъстерът няма регистрация на търговска марка и
съответно - не разполага със Свидетелство за регистрация на търговска
марка.
Предварително благодаря!

2.2. и 2.3. Иновационна стратегия следва да е представена в цялост.

4. Брандът на клъстера представлява съвкупност от характеристики, обобщени и
обединени в символ (знак, образ, емблема), която създава добавена стойност и
въздействие. Документите, доказващи наличие на бранд на клъстера, са фактури,
снимков материал, декларация за износ, производствени каталози и др. От
представените документи следва да е видно действително използване на
собствения (от клъстера кандидат) бранд, като те са специфични спрямо
дейността на съответния клъстер-кандидат. Например приложената фактура
следва да удостоверява сделка със стоки и/или услуги, предоставени от клъстера
(направени продажби, обозначени със знака). Допустимо е представянето на
пътни листове /товарителници/ – документи за транспорт, от които е видно, че
част стоки и/или услуги, носещи съответния бранд, са транспортирани.
Възможно е представяне на митнически декларации, които свидетелстват за
осъществен внос на стоки, обозначени с бранда на клъстера кандидат. С
представения снимков материал може да се удостоверява например
разпространението на стоки и услугите, обозначени със знака, да се доказва
наличието на реклама, извършена със знака в медии, използвани за тази реклама,
да се удостоверява наличието на рекламни материали в каталози на търговски
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вериги и др.
Допълнително, за изпълнение на критерий 3 от Раздел II на Техническа и
финансова оценка е необходимо наличие на на бранд на клъстера към 31.12.2018
г., удостоверено с документи издадени на или преди тази дата.

8.

3.9.2019 г.

Здравейте,
В Условията за кандидатстване, точка 24. Списък на документите, които
се подават на етап кандидатстване е посочено: Кандидатите по
процедурата за безвъзмездна финансова помощ следва да представят към
Формуляра за кандидатстване по изцяло електронен път чрез ИСУН 2020
следните документи:
у) Документи, доказващи създаването на клъстер под формата на
обединение в съответствие с критериите за допустимост на кандидатите –
прикачени в ИСУН 2020:
- Книга за акционерите и устав - приложимо за клъстери, които са
учредени като акционерни дружества и командитните дружества с акции;
- Дружествен договор - приложимо за клъстери, които са учредени като
дружества с ограничена отговорност, едноличните дружества с ограничена
отговорност (учредителен акт), събирателни дружества и командитни
дружества;
- Устав - приложимо за клъстери, които са учредени като кооперации и за
юридическите лица с нестопанска цел;
Посочените документи се прикачат в ИСУН 2020, в случай че не са
оповестени в Tърговския регистър.
ВАЖНО: Горните документи следва да съдържат минимум следните
реквизити:
- целите на създаденото обединение;
- правата и задълженията на участниците в клъстера във връзка с
изпълнението на дейностите, предлагани по проекта, включително правата
на собственост върху резултатите от проекта;
- уредба, която гарантира вземането на решения относно дейността на
обединението.
В тази връзка бих искал да задам следния въпрос:

1. и 2. Както изрично е посочено в Условията за кандидатстване по процедурата
кандидатите следва да представят съответните документи, съдържащи
необходимите реквизити/обстоятелства. В този смисъл, следва освен
учредителните документи да бъдат представени и документи, от които са видни
извършените промени, т.е. например актуален устав на сдружението. С цел
изпълнението на изискванията посочени в буква у) от т. 24. Списък на
документите, които се подават на етап кандидатстване от Условията за
кандидатстване, е възможно извършването на промени в учредителните
документи след датата на обявяване на процедурата.

1. В случай, че от създаването на Сдружение с нестопанска цел има
изменение в Устава, кой Устав следва да бъде предоставен?:

5. С цел изпълнение на критерий 3 от Раздел III на Техническа и финансова
оценка е необходимо наличие на съвместни НИРД проекти с участието на поне

3. и 4. Преценката по отношение на критерия дали кандидатът отговаря на
определението за иновационен клъстер, посочено в чл. 2, ал. 92 от Регламент
651/2014 ще се извършва съобразно представените: формуляр за кандидатстване,
документи, доказващи създаването на клъстер под формата на обединение и
наличната информация в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ/ Регистър
БУЛСТАТ, разгледани в цялост. Документите, удостоверяващи промени в
учредителните документи след датата на обявяване на процедурата ще бъдат
взимани предвид при преценката по този критерий за допустимост.
Представената в запитването информация не е достатъчна, за да се предостави
категоричен отговор. В допълнение, следва да имате предвид, че наличието на
текстове в устава на клъстера кандидат, от които е видно, че целта на
сдружаването е стимулиране на иновационната дейност чрез популяризиране,
съвместно използване на съоръжения и обмен на познания и опит, ефективен
принос за трансфера на знания, изграждане на мрежи, разпространение на
информация и сътрудничество между предприятията и други организации в
клъстера, ще допринесе за правилната преценка по отношение на изискването
кандидатът да отговаря на определението за иновационен клъстер, посочено в чл.
2, ал. 92 от Регламент 651/2014.
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1.1. Актуален към датата на кандидатстване.
1.2. Устав от учредяването на Сдружението.

две от предприятията, членове на иновационния клъстер към 31.12.2018 г.,
удостоверено с договор (вкл. документ за плащане) издаден на или преди тази
дата. Т.е. при представянето на документи, удостоверящващи участие на
съответните членове на иновационния клъстер в съвместни НИРД проекти,
издадени до 31.12.2018 г. и доказващи участие на членове, които са включени в
състава на клъстера към 31.12.2018 г., ще бъдат изпълнени изискванията по
критерия.

2. За да се изпълни изискването „правата и задълженията на участниците в
клъстера във връзка с изпълнението на дейностите, предлагани по проекта,
включително правата на собственост върху резултатите от проекта“
уставът следва да е изменен 2019 г., след обявяване на процедурата.
Следва ли да се направи изменение на Устава преди датата на подаване на
проектното предложение?
3. Съгласно т.11 Допустими кандидати, 11.1. Критерии за допустимост т.1)
Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само
кандидати, които отговарят на определението за иновационен клъстер,
посочено в чл. 2, ал. 92 от Регламент 651/2014 , следва ли да има
записани/налични конкретни цели в Устава, които ще служат за
доказателство, че целта на сдружаването е: стимулиране на иновационната
дейност чрез популяризиране, съвместно използване на съоръжения и
обмен на познания и опит, ефективен принос за трансфера на знания,
изграждане на мрежи, разпространение на информация и сътрудничество
между предприятията и други организации в клъстера?

9.

5.9.2019 г.

4. В случай, че има изискване за залагане на конкретни цели в Устава, за
да отговаря на определението „иновационен клъстер“, това следва ли да е
заложено в Документа, създаващ клъстера или може да бъде вписано в
изменение на Устава от 2019 г.
5. В Критериите и методология за оценка, раздел III. Иновационен
капацитет на клъстера и неговите членове: т.3. Съвместни НИРД проекти с
участието на поне две предприятия от иновационния клъстер, ще се
зачитат ли Договори (вкл. документи за плащане), удостоверяващи
съвместно участие на съответни членове на иновационния клъстер (които
са били членове още от 2017 г.) в НИРД проекти, които са осъществени
преди създаването на Клъстера?
Поздрави,
Здравейте,
Отправяме следните въпроси относно процедура BG16RFOP002-1.016
„РАЗВИТИЕ НА ИНОВАЦИОННИ КЛЪСТЕРИ“ ПО ОПИК:

По отношение на критерий III.4. “Научно-изследователска и развойна дейност на
предприятия, членове на иновационния клъстер” следва да се отбележи, че
кандидатите ще го изпълняват напълно при постигане само на 1 от
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BG16RFOP002-1.016 „РАЗВИТИЕ НА ИНОВАЦИОННИ КЛЪСТЕРИ“

№

Дата на
получаване

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

Разяснения от УО

В КРИТЕРИИ И МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ и III, т.4 Научно-изследователска и развойна дейност на
предприятия , членове на иновационния клъстер са поставени различни
изисквания, чието пълно удовлетворение би донесло 6 точки и обратното
– частичното покриване на кое да е от изброените условия довежда до 0
точки. Не става ясно, защо ако например в определен клъстер членуват 3
бр. микро предприятия и 2 бр. малки предприятия, покриващи
изискванията, то те биха получили 0 точки, тъй като в тази комбинация на
се покрива изцяло посоченото изискване. Считаме че такъв подход е
странен и нелогичен. В известна степен си „иновационен“, но това не се
възнаграждава. Даден клъстер не се състои само и единствено от микро,
малки и средни предприятия, а от комбинация от такива.
В условията за кандидатстване е посочено, че в членския състав на
клъстера могат да влизат и в т.ч. научни организации по смисъла на
параграф 1, т.1. от Допълнителните разпоредби на Закона за насърчаване
на научните изследвания. Абсолютно нелогично, този тип организации не
носят точки, референтно в т.I, подточка 2 - Вид членове на иновационния
клъстер. В момента е дадено предимство на членовете притежаващи
Членство отговарящи на букви д), е) и ж) от Условията за кандидатстване.
Допусната ли е грешка чрез невключването им и ще може ли да се счита,
че тяхното участие в състава на клъстера също ще носи точки.
Относно Участие на иновационния клъстер в клъстерни мрежи и
партньорства – 3 точки се предоставят за участие в регионални и
международни мрежи. В този контекст ще се счита ли участието ни в
НАЦИОНАЛНА МРЕЖА, като например Асоциация на Бизнес
Клъстерите? В описание е предвидена регионална и международна мрежа,
като се прескача националната. Другото разбиране е, че регионалната
мрежа е по-нисша по степен на важност от националната. Съответно не е
посочен и следния линк. https://www.clustercollaboration.eu/clusternetworks/national
Референтно т. III, подточка 2 – Ще може ли да се счита за иновационен
капацитет издадени, но неподдържани патенти?
Ще се присъждат ли точки за наличието на апортирани в Клъстера и/или
членовете му патенти?

алтернативните хипотези, които са разписани като подкритерии. По този
критерий не е възприет по рестриктивен подход с поставяне на изискване за
кумулативно включване на посочените 4 хипотези, т.е. за наличие в клъстерните
обединения на предприятия от всички категории, изпълняващи съответните
изисквания, посочени в различните подкритерий.
В т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“ от Условията за
допустимост са посочени примерни, възможни (неизчерпателни) членове на
клъстера кандидат. Съответно по критерий „Вид членове на иновационния
клъстер“ от техничека и финансова оценка се преценява наличието в клъстерното
обединение, не на всички, а на част от тези видове членове на клъстера кандидат.
Включването на научни организации по смисъла на параграф 1, т.1. от
Допълнителните разпоредби на Закона за насърчаване на научните изследвания
няма да носи точки по посочения критерий.
По критерий „Участие на иновационния клъстер в клъстерни мрежи и
партньорства“ се извършва преценка доколко клъстерът кандидат участва в
регионални и международни клъстерни мрежи. В този смисъл участието в
Асоциацията на Бизнес Клъстерите няма да доведе до изпълнението на критерия.
За изпълнение на критерия „Права по индустриална собственост, по отношение
на които иновационният клъстер и/или членовете му като юридически лица или
чрез управителя им са първоначален заявител/изобретател“ от техническа и
финансова оценка е необходимо иновационният клъстер и/или членовете му
(като юридически лица или чрез управителя им) да са първоначален
заявител/изобретател на валиден/и патент/а за изобретение или на валиден/и
свидетелства/о за регистрация на полезен модел. В този смисъл наличието на
неподържани патенти няма да позволи изпълнението на критерия. В допълнение,
доколкото преценката за изпълнението на критерий 2 от раздел III на техническа
и финансова оценка се извършва към дата 31.12.2018 г., тя се отнася към
клъстера кандидат или предприятията, членове на клъстера именно към тази
дата. Т.е. с представянето на полезни модели и/или патенти на предприятия,
членове на клъстера, апортирани след дата 31.12.2018 г., няма да се изпълнят
изискванията на критерия.
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