ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА
BG16RFOP002-1.016 „РАЗВИТИЕ НА ИНОВАЦИОННИ КЛЪСТЕРИ“
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Дата на разясненията от УО: 24 септември 2019 г.
10. 11.9.2019 г.

Здравейте,
Имам въпрос свързан с допустимостта на кандидатите по BG16RFOP0021.016 „Развитие на иновационни клъстери“, както следва:
Ще бъде ли допустим кандидат, който е регистриран като ЮЛНЦ през
1995, но част от членовете му са "приети" след 31/12/2018 г.
Благодаря предварително.

Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата, за да бъдат допустими за
финансиране по настоящата процедура, кандидатите следва да са
регистрирани/оповестени в съответния регистър като обединения не по-късно от
31.12.2017 г., което в описания случай е изпълнено.
Същевремнно, съгласно друг критерий за допустимост е необходимо
кандидатите да включват минимум 7 (седем) юридически лица и/или еднолични
търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите към
31.12.2018 г. Т.е. в случай че в състава на клъстера към 31.12.2018 г. членуват
минимум 7 (седем) юридически лица и/или еднолични търговци, регистрирани
по Търговския закон или Закона за кооперациите, то той ще е допустим
кандидат, независимо от обстоятелството, че част от останалите му членове са
приети след 31.12.2018 г.
В допълнение, съгласно поле “важно” от Условията за кандидатстване (стр.52)
преценката по отношение на критериите в раздели I, II и III, както и по критерии
V.2. и V.3. от Критериите за техническа оценка ще бъде извършвана към дата
31.12.2018 г. С оглед изложеното преценката по отношение на тези критерий ще
бъде извършвана единствено по отношение на членове на клъстера, които са
били приети към 31.12.2018 г. и няма да бъде извършвана спрямо по късно
приетите членове.

11. 11.9.2019 г.

Здравейте,
Във връзка с процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-1.016
„Развитие на иновационни клъстери“ имаме следния въпрос:
Описание на казуса
Нашият Клъстер е регистриран по ЗЮЛНЦ. В Устава на Сдружението сме
определили два типа членство – редовни и асоциирани членове.
Редовните членове са учредителите на Клъстера и те могат да бъдат
избирани в управителните органи на сдружението и да вземат
стратегическите решения за неговото развитие.
Асоциираните членове имат всички права, но участват в дейността на

Познатите форми на членство в сдруженията в ЮЛНЦ са редовно, асоциирано и
почетно. Редовните членове, познати още като пълноправни имат всички права и
задължения, включително право на глас при вземането на решение от страна на
клъстера.
Асоциираните членове са различни от редовните, тъй като обичайно не отговарят
на изискванията за пълноправно членство и са без право на глас. В различните
сдружения, асоциираните членове участват и биват информирани за дейностите
на Общото събрание на дружеството, но разполагат най-много с право на
съвещателен глас. Освен това, обичайно изискванията за примане на асоциирани
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Общото събрание със съвещателен глас.
Тъй като редовните членове гласуват, вкл. приемат бюджета и ГФО на
Сдружението, в Търговския регистър, където Клъстерът вече е
пререгистриран, са вписани само техните имена.
Въпреки това, ние имаме протоколи от Общи събрания, на които през
годините сме приемали асоциирани членове. Клъстерът е създаден преди
повече от 10 години.
Въпросът ни е:
При извършване на оценката за допустимост на Клъстера, както и
Техническата и финансова оценка, асоциираните членове ще бъдат ли
взети под внимание или оценката ще се извърши само на базата на
публикуваната в ТР информация, валидна към 31.12. 2018 год.?
Ако отговорът е положителен и асоциираните членове ще бъдат
интерпретирани като равноправни на редовните членове, то какви
документи трябва да бъдат представени при кандидатстване?
Протоколите от решенията на ОС за приемането на асоциирани членове
през годините могат ли да бъдат приети като доказателство сами по себе
си, независимо, че информацията от тях не е отразена в ТР?
Ако публикуваме актуална информация за членовете на Клъстера,
съдържаща списък на редовните и асоциираните членове към 31.12. 2018
год., то тя ще бъде ли взета под внимание от оценителната комисия, като
удостоверяваща статута на Клъстера към 31.12.2018 год., предвид, че е
публикувана сега?
Предварително Ви благодарим за отговора!
С уважение,
Уважаеми Дами и Господа,моля за отговор на следния въпрос по
Процедурата за подбор на проекти BG16RFOP002-1.016 „Развитие на
иновационни клъстери“:

членове са значително занижени спрямо пълноправните членове.

1. Допустим ли е кандидат (клъстер), регистриран като сдружение по
смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и извършващо
стопанска дейност, ако за 2016 и 2017 г. са попълнени изискуемите редове
от ОПР и баланс (съответно Счетоводен баланс - код на реда 05600, раздел
VІ. Текуща печалба (загуба) и ОПР код на реда 15 000, „Общо за група I“,
раздел А. Приходи), а за 2018 година е попълнен само Счетоводен баланс
на кандидата за 2018 г. (код на реда 05600, раздел VІ. Текуща печалба

Допълнитено, различни лица, учени, преподаватели, професионалисти с особено
заслуги и принос могат да бъдат канени за почетни членове на ЮЛНЦ. С оглед
на гореизложеното, обичайно асоциираните/почетните членове нямат право на
глас, което е съществена разлика между тях и пълноправните членове.
В заключение, наличието на асоциирани членове в даден клъстер-кандидат няма
да бъде взето предвид при извършване на оценката на проектните предложения.
Съответно пълноправните членове следва да бъдат посочени в Списък на
членския състав на клъстера към 31.12.2018 г.

Както е посочено в Условията за кандидатстване посоченият критерий за
допустимост е изпълнен, когато е наличен запис в Счетоводния баланс (СБ) на
кандидата за 2018 г. поле: код на реда 05600, раздел VІ. Текуща печалба (загуба)
или в Отчета за приходите и разходите от стопанска дейност (ОПР) на кандидата
за 2018 г. поле: код на реда 15 000, „Общо за група I“, раздел А. Приходи. В тази
връзка кандидат, по отношение на който в едно от посочените две полета от СБ
или ОПР (в посочения случай в код по реда 05600, раздел VI от СБ) е наличен
запис е допустим.
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(загуба)), като е отразена загуба, а Отчет за приходите и разходите от
стопанска дейност на кандидата за 2018 г. (код на реда 15 000, „Общо за
група I“, раздел А. Приходи) не е попълнен?

13. 17.09.2019

Предварително благодаря!
Уважаеми дами и господа,

Моля, вижте разяснението на УО на ОПИК по въпрос № 11

Във връзка с процедурата за подбор на проекти BG16RFOP002-1.016
„Развитие на иновационни клъстери“, моля за разяснение по цитираните
по-долу условия и показатели, заложени в Критериите за техническа и
финансова оценка (ТФО), раздел I. Основни характеристики на клъстера,
т. 2.: “Вид членове на иновационния клъстер “, както и на всички останали
показатели по раздели I-IV (напр. показател по раздел II, т.4), по
отношение на различните видове членове на юридически лица с
нестопанска цел (ЮЛНЦ).
При ЮЛНЦ има различни видове членство, обусловено от спецификата на
дейността им – индивидуално, асоциирано, почетно и др. Не всяко от тях
дава право на глас в Общото събрание, но всяко осигурява останалите
членски права и задължения, в т.ч. и правата по чл. 21 ЗЮЛНЦ: участие в
управлението на сдружението и информация за неговата дейност, ползване
на имуществото и резултатите от дейността му, принос за целите и
резултатите на организацията и др. Различните видове членство са
структурирани също с цел ангажиране на институции и организации като
публични и държавни администрации, висши учебни заведения и др.,
които имат определени функции и ограничения за участие в подобни
обединения.
Въз основа на гореизложеното, следва ли показателите по критериите за
ТФО да са приложими към всички членове на ЮЛНЦ, вкл. асоциирани,
почетни и др.? В допълнение, никъде в условията за кандидатстване не е
посочено изрично изискването, че тези показателите са приложими само
за ограничен кръг членове на ЮЛНЦ, а именно: пълноправни членове с
право на глас.
Моля да потвърдите горното, като предварително благодаря за
своевременно предоставения отговор!
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