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Дневен ред на заседанието
1. Откриване на Десетото заседание на КН на ОП „Конкурентоспособност”.
Приемане на дневен ред и одобряване на протокола от Деветото заседание на КН (13
декември 2011 г.)
2. Обсъждане и приемане на промени в Правилата за работа на Комитета за наблюдение
на Оперативна програма „Конкурентоспособност”.
3. Обсъждане и одобряване на Годишен доклад за изпълнението на Оперативна
програма „Конкурентоспособност” за 2011 г. Представяне на напредъка в
изпълнението на Оперативна програма „Конкурентоспособност”.
4. Обсъждане и приемане на предложение за мерки за улесняване на достъпа до
финансиране на МСП, свързани с общите критерии за избор по Операция 3.1.1.
„Подкрепа за предоставяне на гаранции” - Покана за заявяване на интерес №JER009/2 за подбор на Финансови посредници, които ще получат средства от
Холдинговия Фонд по JEREMIE България, за прилагане на следния финансов
инструмент: Гаранции покриващи загуби на портфейл от заеми и/или финансови
лизинги.
5. Обсъждане и приемане на критерии за избор по Операция 3.1.4. „Подкрепа за
инструменти, предоставящи финансиране чрез споделяне на риска” - Покана за

заявяване на интерес №JER-009/06 за подбор на Финансови посредници, които ще
получат средства от Холдинговия Фонд по JEREMIE България, за прилагане на
финансов инструмент, предоставящ финансиране чрез споделяне на риска.
6. Информация за изпълнението на Годишния комуникационен план за 2012 г.
7. Информация за получените жалби по време на оценителен процес от кандидати по
процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO003-2.3.01
“Инвестиции в зелена индустрия“, BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация
в малки и средни предприятия” и BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно
признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията”.
8. Доклад за извършените одити по Оперативна програма „Конкурентоспособност” през
2012 г.
9. Разни
10. Закриване на заседанието

Комитетът за наблюдение взе следните РЕШЕНИЯ:
1. Одобрява протокола от заседанието на Комитета за наблюдение от 13 декември 2011
г.
2. Одобрява предложените от Управляващия орган промени в Правилата за работа на
Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Конкурентоспособност”.
3. Одобрява Годишния доклад за изпълнението на ОП „Конкурентоспособност” за 2011
г. с направените предложения за изменения и допълнения в текста и дава съгласието
си за изпращането му на Европейската комисия.
4. Одобрява предложените мерки за улесняване достъпа до финансиране в подкрепа на
инвестициите и нуждите от оборотен капитал на МСП, свързани с Общите критерии
за избор по Операция 3.1.1. „Подкрепа за предоставяне на гаранции” и по-специално
на Част I (т.6), Част II (т.1) и Част V (т.2).
5. Одобрява предложените критерии за избор по Операция 3.1.4. „Подкрепа за
инструменти, предоставящи финансиране чрез споделяне на риска” - Покана за
заявяване на интерес №JER-009/06 за подбор на Финансови посредници, които ще
получат средства от Холдинговия Фонд по JEREMIE България, за прилагане на
финансов инструмент, предоставящ финансиране чрез споделяне на риска.

Презентации от Десетото заседание на КН на ОПРКБИ:
1. Годишен доклад за изпълнението на ОП „Конкурентоспособност“
2. Успешно изпълнени проекти
3. Изпълнение на Комуникационния план на ОП “Конкурентоспособност”
4. Кредитна активност по Джереми
5. Джереми – структура на продукта
6. Информация за извършени одити от 01.01.-31.05.2012 г. по Оперативна
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика” 2007-2013
7. Анализ на Основанията за отхвърляне на кандидатите по процедури за
кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП)
и получените жалби по време на оценителен процес от кандидатите в
периода на оценката и по време на изпълнение за периода юни 2011 г. – май
2012 г.
8. SEED

