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№

Въпроси

Разяснения

1.

В точка 11, подточка 5 фигурира
следния
текст:
“Учредителните документи следва
да съдържат информация относно
разпределението на правата и
задълженията
на
членовете,
финансовия принос на членовете
по
проекта,
мястото
на
разположение
на
придобитото
оборудване, отворения достъп за
използването
му
и
реда
за
уреждане
на
имуществените
отношения при възникване на
сдружението/дружеството,
при
прекратяване на членство, както и
при постъпване на нови членове на
ЕЦИХ.
“
Сдружението-кандидат е учредено
преди 1 година и в този смисъл в
учредителният му протокол и/или
устав не фигурира уточнение къде
ще бъде разположено оборудване
по евентуални бъдещи проекти,
както
и
разпределение
на
финансовия принос на членовете
по проекта. Моля да разясните как
да постъпим в този случай допустимо ли е да представим
декларация за ангажимент от
страна
на
представляващия
кандидата, в която да посочим къде
ще бъде разположено оборудването
и
как
е
разпределено
съфинансирането по проекта между
членовете
на
сдружениетокандидат?
В Насоките за кандидатстване не е
уточнен интензитета на помощта по
Елемент А. Допустимо ли е в
Заявлението за участие кандидата
да посочи интензитет 100%?

В точка 11, подточка 5 от Насоките
за кандидатстване е указано че
следва
да
се
представят
„учредителни
документи
на
обединението-кандидат,
вкл.
протоколи/решения от заседания
на ОС/УС, на които са приети нови
членове или изключени стари
членове“. В този смисъл не виждаме
проблем учредителните документи
да се променят на заседание на
ОС/УС като се включи изискваната
от Насоките информация, вкл. да се
посочи къде ще бъде разположено
оборудването и как е разпределено
съфинансирането по проекта между
членовете
на
сдружениетокандидат.

2.

3.

Как биха били третирани бъдещи
приходи
на
ЕЦИХ
спрямо
грантовото финансиране, т.е. Ще
бъдат ли приспадани от БФП?

В т. 4. Бюджет и процент на
съфинансиране от Насоките за
кандидатстване е указано, че
„максималният
интензитет
на
помощта е 65%“, като под линия е
уточнено
при
кои
условия
интензитетът
на
помощта
на
инвестиционните
помощи
за
иновационни клъстери, който не
надхвърля 50 % от допустимите
разходи, може да бъде увеличен с
15 процентни пункта.
В същата точка 4 от Насоките за
кандидатстване е указано, че
„остатъкът /до 100%/ от общите
допустими разходи по проекта,
независимо от приложимия режим
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4.

Моля да предоставите и инструкции
за това кои части от проектното
предложение
се
представят
подписани
с
КЕП
на
представляващия кандидата, както
и какъв подпис да се използва attached или detached и как ще бъде
удостоверено
получаването
на
проектното предложение, предвид,
че подаването е по имейл, а не през
електронна платформа.

5.

В насоките е записано, че следва да
се
представи
Декларация
за
ангажимент за осъществяване на
научно- изследователска дейност
на
висшето
училище/
научноизследователската
организация
или
техните
звена/институти в района, в който
ще се осъществява проекта –
попълнена по образец, датирана и
подписана на хартиен носител от
лице с право да представлява члена
на кандидата – такъв образец обаче
липсва
към
публикуваните
документи, ще има ли такъв
образец? Освен това, ако висшето
училище/научноизследователската
организация са членове на хъба с
ясни ангажименти по проекта,
необходима
ли
е
такава
декларация?
Относно начина на подаване на
проектните предложения:
- дали е възможно подписването на
документите да стане с личният
КЕП на представителя на ЕЦИХ,
тоест КЕП на физическото лице?

6.

на държавна/минимална помощ по
Елемент А и Елемент Б на
процедурата,
трябва
да
бъде
съфинансиран
чрез
собствени
средства на кандидата или със
средства от външни източници,
които средства изключват всякаква
публична
подкрепа“.
Това
изключва грантовото финансиране,
като БФП и съфинансирането от
страна на кандидата са постоянни
като процент от общия бюджет и не
се влияят от приходите на ЕЦИХ.
В точка 9. Избор на проекти за
Европейски цифрови иновационни
хъбове
от
Насоките
за
кандидатстване, в таблицата за
административно съответствие и
допустимост е ясно указано кои
части от проектното предложение
се представят подписани с КЕП на
представляващия
кандидата.
Форматът на подписа е необходимо
да бъде detached и получаването на
проектното предложение ще бъде
удостоверено чрез обратен имейл с
указан номерът на постъпване.
За
улеснение,
прилагаме
Декларация
за
дейност.
Независимо
дали
висшето
училище/научноизследователската
организация са членове на хъба с
ясни ангажименти по проекта,
необходимо е прилагането на
такава декларация.

В точка 9. Избор на проекти за
Европейски цифровииновационни
хъбове
от
Насоките
за
кандидатстване, в таблиците за
административно съответствие и
допустимостта е ясно указано кои
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- в какъв формат следва да се
изпратят документите на посочения
мейл – rar. или в отделни мейли,
тъй като има ограничение в
размера на документите, които
могат да се изпратят по мейл?
- правилно ли разбирам, че вече
подписани на хартиен носител
документи (например декларация
или справка за предприятието и
т.н.) също следва да се подпишат с
КЕП?

части от проектното предложение
се представят подписани с КЕП на
представляващия кандидата, може
и на физическото лице стига да е
ясно упоменато, че именно то е
представляващ на кандидата и да,
документите може да са във формат
rar.

7.

Като се вземе под внимание
записаното на стр. 4 от Насоките за
кандидатстване,
както
следва
“ВАЖНО: Допустимо е кандидатите
към момента на кандидатстване да
НЕ
са
регистрирани
като
обединения
под
формата
на
сдружения,
вкл.
клъстери
по
смисъла на Закона за юридическите
лица с нестопанска цел, но е
задължително това изискване да е
изпълнено в рамките на 7-дневен
срок от одобрение на проектите. В
този случай кандидатът прилага
договор/споразумение
между
всички участници в ЕЦИХ, в което е
упоменато
името
на
лицето,
упълномощено
да
подаде
проектното предложение и да
попълни всичките декларации.”,
моля да уточните кои документи
биха се считали за достатъчни за
доказване на допустимостта на
кандидата по критерии “Наличие на
споразумение за сътрудничество на
основателите/членовете
на
цифровия
иновационен
хъб,
уточняващ формата на управление,
както и субекта с ролята на
координатор/администратор.” от т.
9.1.Оценка на административното
съответствие и допустимостта. Би
ли било прието като достатъчно
доказателство
договор
за
съвместна
дейност
между
членовете на кандидат-ЕЦИХ?

Както е записано в Насоките за
кандидатстване е необходимо да
представите
договор
или
споразумение
между
всички
участници в ЕЦИХ.

8.

Моля
да
предоставите
допълнителни разяснения как да
формираме бюджета на ЕЦИХ, като
се има предвид, че в настоящата

Бюджетът се
Насоките за
процедурата,
насоките на ЕК

формира съгласно
кандидатстване по
а
не
съгласно
т.е. в съответствие с
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9.

процедура за национален подбор е
посочена схема на финансиране,
която не отразява насоките на ЕК
по ЕЦИХ. В настоящата процедура
се обосновава финансиране по два
елемента – А и Б, като втория
представлява държавна помощ.
Съответно за Елемент А, който при
минимален
бюджет
на
едно
проектно предложение фиксирано
на 3,6 млн. евро (стр. 4 от
Насоките)
представлява
94%
(деветдесет и четири! Процента!) от
бюджета на ЕЦИХ, са определени
единствено и само разходи за
придобиване на изследователско,
изпитателно и друго съпътстващо
оборудване и Придобиване на
специализиран софтуер. В Елемент
Б до размера на 200 000 евро или
приблизително 6% (шест процента)
от бюджета на проекта се допуска
финансиране
на
разходи
за
персонал и пътувания, но този
елемент подлежи на режим на
Минимални
държавни
помощи. Моля да обясните как
кореспондира
посочения
в
предварителния подбор бюджет
(Елемент А
и Елемент Б) с
посоченото в отговора на въпрос
С.5. От FAQ Document on EDIHs https://ec.europa.eu/digital-singlemarket/en/european-digitalinnovation-hubs-digital-europeprogramme-0, а именно:
 Основни разходи: 50-75% са
разходи за персонал, 1015%
разходи
за
придобиване на необходима
инфраструктура, 5-10 % за
пътувания.
 Недиректни
разходи
(Undirect costs): фиксиран
процент върху основните
разходи – 7%

приложимите режими на държавни
помощи:
по
елемент
А
е
Инвестиционни
помощи
за
иновационни клъстери“ съгласно
чл. 27 от Регламент (ЕС) №
651/2014 на Комисията от 17 юни
2014 година за обявяване на някои
категории помощи за съвместими с
вътрешния пазар в приложение на
членове 107 и 108 от Договора (OB
L187/26.06.2014) (Регламент (ЕС)
№
651/2014,
ОРГО)
като
максималният
интензитет
на
помощта е 65%, а по елемент В
приложим
режим
помощ
„de
minimis” съгласно Регламент (ЕС)№
1407/2013 относно прилагането на
членове 107 и 108 от Договора за
функциониране на Европейския
съюз,
като
максималният
интензитет на помощта е 90%.

Във връзка с въпрос 2, моля да
дадете повече разяснения за това,
с какъв процентен дял България
като
държава-членка
ще
съфинансира
проектите
по
настоящата процедура. ЕК е дала
ясно да се разбере, че ще

Съгласно
Насоките
за
кандидатстване по процедурата „50
% от средствата се осигуряват от
България
със
средства
от
оперативните програми“.
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съфинансира
50%
от
всички
разходи, вкл. недиректните. От
друга страна, ЕК е дала свобода на
държавите-членки да решат сами
дали ще финансират изцяло или
частично
останалите
50%
от
разходите по проектите за ЕЦИХ.
При положение, че има минимален
праг в размер на 3,6 млн. евро
бюджет за един проект, редно е
кандидатите
още
при
преселекцията да
знаят дали
трябва да търсят съфинансиране и
ако да - в какъв размер?
10.

Във връзка с въпрос 2, моля да
потвърдите, че срока на проектите
е 3 г - 36 месеца, тъй като в
Насоките за кандидатстване не е
уточнен минимален и максимален
срок за изпълнение на проекта, но
в Приложение А, раздел II, т.3 се
изисква.

Потвърждаваме, че максималният
срок на проектите е 36 месеца.

11.

Има ли процентно съотношение,
което трябва да се съблюдава, при
разписване на БФП Елемент А и
Елемент Б? Задължително ли е
включването и на двата елемента?
В
Заявление
за
участие
(Приложение А) в т.2, е записано
„Основни данни за организациите,
участващи
в
сдружението/
дружество
–
кандидат
по
процедурата
Важно:
Моля,
попълнете основни данни относно
всяка
една
организациите,
участващи
в
сдружението/
дружество
–
кандидат
по
процедурата“ – Очаква се, да се
попълнят
данните
само
за
учредителите или и данните за
всички членове на сдружението
кандидат?
В Насоките за кандидатстване, в т.
11. Списък на документите, които
се подават на етап кандидатстване
в т. 4 се иска „Справка за
предприятието и/или Справка за
местните единици на фирмите,
членове на обединението-кандидат
за 2018 и 2019 години“ – Кой
подава
тази
декларация
–
Сдружението
кандидат,

Няма
процентно
съотношение
между
двата
елемента
по
процедурата и не е задължително
включването на двата елемента.

12.

13.

Както е записано в Насоките,
очаква се да се запишат данните за
всички членове на обединениетокандидат.

В т.11, 4 е записано ясно да се
представи
„справка
за
предприятието и/или Справка за
местните единици на фирмите,
членове на обединението-кандидат
за 2018 и2019 години.
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14.

15.

организациите учредители и/или
членовете на сдружението?
При попълване на Заявлението за
участие има посочени полета с
определен
брой
символи
допустимо ли е по-разширено
описание в допълнително прикачен
файл?
Въпрос за разписване на бюджета.
Моля да потвърдите един от
вариантите за сформирането му:
а. Общ размер на допустимите
разходи по проекта - включва
"Размер и интензитет на исканата
безвъзмездната финансова помощ
Елемент А " + "Размер и интензитет
на
исканата
безвъзмездната
финансова помощ Елемент Б" =
100% и това се подава като бюджет
ИЛИ

16.

17.

б. Общ размер на допустимите
разходи по проекта - включва
"Размер и интензитет на исканата
безвъзмездната финансова помощ
Елемент А " + "Размер и интензитет
на
исканата
безвъзмездната
финансова помощ Елемент Б" + 50
% от Програмата за научни
изследвания,
иновации
и
дигитализация за икономическа
трансформация 2021-2027 = 100%
и това се подава като бюджета
Очаква ли се подробно разписване
на бюджета - дейност по дейност и
стойности в т. 4. Финансова
стратегия за дейността на ЕЦИХ от
Приложение В Бизнес СТРАТЕГИЯ
или само % от общата сума по
години?
В Насоките е записано:
Общ бюджет: Финансирането от
Европейския съюз (ЕС) за България
е в размер на 18 013 000 евро,
разпределени по 2 573 000 за
всички хъбове общо за година1
(50%
от
общия
бюджет
за
хъбовете). Останалите 50% от
средствата
се
осигуряват
от
България
със
средства
от
оперативните програми.

Необходимо е да се спазват
ограниченията, дадени в Насоките
за кандидатстване.

Вписва
се
общ
размер
на
допустимите разходи по проекта,
което включва размер и интензитет
на
исканата
безвъзмездна
финансова помощ (по компоненти,
в съответствие с Насоките за
кандидатстване по процедурата)

В т. 4 Финансова стратегия за
дейността на ЕЦИХ от Приложение
В Бизнес стратегия се очаква
подробно разписване на бюджета
по години и по дейности.
БФП и съфинансирането от страна
на кандидата са постоянни като
процент от общия бюджет в
съответствие
с
Насоките
за
кандидатстване и правилата на
отделните оперативни програми,
които ще осигурят националното
финансиране (50%) на хъбовете.
Собственото
финансиране
от
страна на кандидата е гаранция за
поет ангажимент към проекта.
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От друга страна също е записано:
Остатъкът от общите допустими
разходи по проекта, независимо от
приложимия
режим
на
държавна/минимална помощ по
Елемент А и Елемент Б на
процедурата,
трябва
да
бъде
съфинансиран
чрез
собствени
средства на кандидата или със
средства от външни източници,
които средства изключват всякаква
публична подкрепа.

18.

19.

Въпросът ми е следния – при
положение,
че
50%
от
финансирането по проектите на
ЕЦИХ се осигурява от ЕС и 50% от
България (с оглед спазването на
правилата за държавни помощи), то
тогава необходимо ли е да се
изисква съфинансиране от страна
на кандидатите за ЕЦИХ?
Извършване
на
ограничени
строително-монтажни работи (СМР)
само за текущ ремонт за нуждите на
изследователското, изпитателно и
друго съпътстващо оборудване в
съответствие
със
Закона
за
устройство на територията (ЗУТ) са
част от Елемент Б. Каква е сумата,
която може да бъде използвана за
изпълнението им?; Сумата за
Елемент Б следва ли да бъде до 391
166.00 лева / 200 000 евро/ поради
режима за помощ "de minimis", в
които влизат и заплати на 3 човека,
както и режийни, пътни и други
разходи
за
работещите
в
Информационния хъб?
Ако сдружението не е регистрирано
до 18.02.2021, всички документи и
декларации трябва ли да бъдат
подадени
от
всеки
един
от
участниците в сдружението?

Съгласно
Насоките
за
кандидатстване по процедурата,
част 7 Допустими за финансиране
разходи, разходите за извършване
на ограничени СМР в съответствие
със ЗУТ само за текущ ремонт за
нуждите
на
научната
инфраструктура са част от Елемент
Б, за който е приложим режим „de
minimis” съгласно Регламент (ЕС) №
1407/2013, според който регламент
сумата следва да бъде до 200 000
евро за всички видове разходи по
елемента.

Съгласно
Насоките
за
кандидатстване по процедурата,
част 5 Критерии за допустимост на
кандидатите,
„допустимо
е
кандидатите
към
момента
на
кандидатстване
да
НЕ
са
регистрирани като обединения под
формата
на
сдружения,
вкл.
клъстери по смисъла на Закона за
юридическите лица с нестопанска
цел, но е задължително това
изискване да е изпълнено в
рамките на 7-дневен срок от на
одобрение на проектите. В този
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20.

21.

22.

23.

24.

Допустимо ли е при представяне на
информацията
в
т.
4.1
от
Заявлението за участието, да бъде
описан екипът на проекта, като за
всяка
позиция
се
посочи
квалификацията и отговорностите,
но без да се конкретизират имена.
За финансирането на дейностите по
Елемент А се предвижда 65% от
бюджета да бъде осигурен от
програма Цифрова Европа и 35%
национално съфинансиране. Как
ще бъдат осигурени тези 35%
съфинансиране и бенефициентът
ще има ли участие. Тези 35% са
допълнителни
средства
към
минималния
или
максималния
размер на посочения бюджет /3,6
до 7,2 млн. евро/ или влизат в тази
сума.

В Елемент А наред със закупуването
на изследователско, изпитателно и
тестово оборудване и разходите за
софтуер и други ДНА, може ли да се
предвидят
разходи
за
възнаграждение на работещите в
ЕЦИХ.
Изискуемите
справка
за
предприятието
и
справка
за
местните единици за фирмите във
формата на декларация ли трябва
да бъдат подадени или чрез друг
документ и съответно, издаден от
кого.
Общината може ли да
ръководеща
дейността
иновационния хъб ?

бъде
на

случай
кандидатът
прилага
договор/споразумение
между
всички участници в ЕЦИХ, в което е
упоменато
името
на
лицето,
упълномощено
да
подаде
проектното предложение и да
попълни всичките декларации.“
Допустимо е при представяне на
информацията
в
т.
4.1
от
Заявлението за участието, да бъде
описан екипът на проекта, като за
всяка
позиция
се
посочи
квалификацията и отговорностите,
но без да се конкретизират имена.
Финансирането от Европейския
съюз (ЕС) общо по процедурата за
България е в размер на 18 013 000
евро, което е 50 % от общия
бюджет за хъбовете. Останалите 50
% от средствата се осигуряват от
България
със
средства
от
оперативните
програми.
Компонентите А и Б във всеки
проект се финансират с БФП
съгласно съответния интензитет на
държавна помощ. Остатъкът до
100% от общите допустими разходи
по всеки проект трябва да бъде
съфинансиран
чрез
собствени
средства на кандидата или със
средства от външни източници,
които средства изключват всякаква
публична подкрепа.
В Елемент А не могат да се
предвидят никакви други разходи
освен тези за закупуването на
изследователско, изпитателно и
тестово оборудване и разходите за
софтуер и други ДНА.
Справката за предприятието и/или
Справката за местните единици на
фирмите,
членове
на
обединението-кандидат за 2018 и
2019 години е документ, който се
издава
от
Националния
статистически институт като част от
годишния отчет на всяка фирма.
Общината може да е партньор, но
не може да е водеща в дейността на
иновационния хъб, като всички
допустими членове на ЕЦИХ са
изброени в част 5 Критерии за
допустимост на кандидатите от
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25.

Трябва ли да бъдат посочени
ръководните
позиции
в
сдружението при подаване на
документите?

26.

Във връзка с процедура за подбор
на
проектни
предложения
за
създаване на европейски цифрови
иновационни хъбове в България и
във връзка със следния текст от стр.
4 от Насоките за кандидатстване:
„ВАЖНО: Допустимо е кандидатите
към момента на кандидатстване да
НЕ
са
регистрирани
като
обединения
под
формата
на
сдружения,
вкл.
клъстери
по
смисъла на Закона за юридическите
лица с нестопанска цел, но е
задължително това изискване да е
изпълнено в рамките на 7-дневен
срок от одобрение на проектите. В
този случай кандидатът прилага
договор/споразумение
между
всички участници в ЕЦИХ, в което е
упоменато
името
на
лицето,
упълномощено
да
подаде
проектното предложение и да
попълни всичките декларации“.
Моля да вземете под внимание
факта,
че
в
случай,
че
сдружението-кандидат
не
бъде
одобрено да премине на втори етап,
то би било абсолютно безсмислено
същото
да
се
регистрира
в
Търговския регистър към Агенция
по вписванията. От друга страна,
процедурата в Търговския регистър
може да отнеме повече от 7 /седем/

Насоките за кандидатстване по
процедурата.
При
кандидатстването
се
представят
Учредителните
документи/Споразумение
между
членовете на ЕЦИХ, които следва
да съдържат информация относно
разпределението на правата и
задълженията
на
членовете,
финансовия принос на членовете
по
проекта,
мястото
на
разположение
на
придобитото
оборудване, отворения достъп за
използването
му
и
реда
за
уреждане
на
имуществените
отношения при възникване на
сдружението/дружеството,
при
прекратяване на членство, както и
при постъпване на нови членове на
ЕЦИХ.
Във
връзка
с
направеното
предложение
уточняваме,
че
приемаме датата на подаването на
заявлението
за
вписване
в
Търговския регистър, а не момента,
в който е видима информацията.
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дни и кандидатите рискуват да не
спазят този 7-дневен срок, което
означава,
че
трябва
да
предприемат стъпки за регистрация
преди да са получили информация
за
резултата
от
националния
подбор.

27.

Предвид
краткия
срок
за
кандидатстване
и
предвид
относителната непредвидимост на
процедурите
по
вписвания
в
Търговския регистър към Агенция
по вписванията, моля да удължите
цитирания по-горе срок от 7 на 30
дни.
Във
връзка
с
публикуваните
НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по
НАЦИОНАЛЕН ПОДБОР ЗА ИЗБОР
НА
ЕВРОПЕЙСКИ
ЦИФРОВИ
ИНОВАЦИОННИ ХЪБОВЕ ПРОГРАМА
„ЦИФРОВА ЕВРОПА“ 2021-2027,
моля да разясните следното:
1/ В Критериите за техническа и
финансова оценка е записано:
“Цифровият иновационен хъб (или
неговите членове) са участвали в
регионални/национални
проекти
през последните 3 години (2018,
2019
и
2020),
свързани
с
научноизследователска и развойна
дейност
или
цифровизация/технология
в
партньорство с други субекти в
регионалната екосистема;” За този
критерии се присъждат 5 точки.
“Цифровият иновационен хъб (или
неговите членове) са участвали в
регионални/национални
проекти
през
последните
3
години,
свързани с дейности за развитие на
капацитета
и
уменията
на
работната сила или цифровия
капацитет на МСП в партньорство с
други субекти в регионалната
екосистема;” За този критерии се
присъждат 5 точки.
“Цифровият иновационен хъб (или
неговите членове) са участвали в
международни
проекти
през

1/ Достатъчно е представянето на
един изпълнен успешно проект по
съответния критерий и кандидатът
ще получи максималния брой
точки, в случая 5.
2/ Общият бюджет на проекта се
формира от финансирането от ЕС
(50%)
и
националното
съфинансиране (50%) като това е
сумата, която трябва да попадне в
границите
на
минималния
и
максималния размер на проекта и
да бъде разпределена на елемент А
и елемент Б със съответното
собствено
(на
кандидата)
съфинансиране в съответствие с
приложимия режим на държавни/
минимални помощи.
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последните 3 години, свързани с
научноизследователска и развойна
дейност
или
цифровизация/технологии
(включително проекти H2020);” За
този критерии се присъждат 5
точки.
“Цифровият иновационен хъб (или
неговите членове) са участвали в
международни
проекти
през
последните 3 години, свързани с
дейности за развитие на капацитета
и уменията на работната сила или
цифровия
капацитет
на
МСП
(включително проекти H2020).” За
този критерии се присъждат 5
точки.
Моля да отговорите конкретно по
колко проекта следва да има опит
кандидата (и/или
членове на
сдружението), за да получи 5
точки, предвид факта, че тези
критерии се отнасят за формиране
на
20%
от
техническата
и
финансова оценка по процедурата.
Достатъчен ли е един проект,
отговарящ на съответния критерий,
за да получи кандидата 5 точки?
2/ Предвид следния текст от стр. 4
от Насоките за кандидатстване:
"Общ бюджет: Финансирането от
Европейския съюз (ЕС) за България
е в размер на 18 013 000 евро,
разпределени по 2 573 000 за
всички хъбове общо за година1
(50%
от
общия
бюджет
за
хъбовете). Останалите 50% от
средствата
се
осигуряват
от
България
със
средства
от
оперативните
програми.
ЕК
предвижда общият брой хъбове в
страната ни да бъде между 3 и 5.
Минимален
размер
на
индивидуален проект – 3.6 млн.
евро.
Максимален
размер
на
индивидуален проект – 7.2 млн.
евро.”, моля да дадете указания в
таблицата по т. 4 от Заявлението за
участие дали
трябва
да
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28.

29.

разпределим 50% съфинансиране
от Европейския съюз (директно от
ЕК) на Елемент А и Елемент Б
заедно със съфинансирането от
българска страна (напр. при избран
минимален бюджет за проект 3,6
млн евро да разпределим 3,4 като
Елемент А и 0,2 млн евро като
Елемент Б) или да посочим в това
разпределение
само
50%
от
размера на индивидуален проект
(т.е., ако следваме примера - да
посочим общ размер на проекта
левовата равностойност на 3,6 млн.
евро, а в графата на Елемент А да
впишем левовата равностойност на
1,6 млн евро, а по Елемент Б - 0,2
млн. евро, което би било размера на
българското
съфинансиране,
поради факта, че европейското
съфинансиране не подлежи на
такова разпределение на Елемент А
и Елемент Б?
Установената
практика
е
съфинансирането на кандидата да
се изчислява на база на цялото
финансиране: ЕС + национално
(всяка една схема за БФП се състои
от двата компонента).
В
конкретния
случай
съфинансирането от 35% на база 3,
4 млн. (сумата вкл. Цифрова Европа
и националното съфинансиране) ли
се калкулира? Или на 1,7 млн. лв.
Получава се съществена разлика.
На стр. 11 в Критериите за оценка е
записано
“Кандидатът
включва
минимум 3 (три) юридически лица,
регистрирани
по
ТЗ
или
еквивалентни лица по смисъла на
законодателството на държавата
членк на ЕИП, които развиват
икономическата си дейност на
територията на даден район на
ниво NUTS 2 през 2018 и 2019 г.“
В тази връзка е и въпроса, освен
изискуемите 3 фирми, които са част
от Сдружението и които следва да
извършват дейност на територията
на ЕЦИХ, може ли в Сдружението да
са включени и други фирми, които
нямат изрично разписана дейност
на територията на ЕЦИХ?

В конкретния случай - проект с общ
бюджет от
3,4
млн.
евро (европейско и национална
финансиране),
собственото
финансиране на кандидата се
изчислява на сумата на отделните
елементи А и Б в зависимост от
конкретния им интензитет.

Допустимо
е
освен
трите
задължителни
фирми
в
сдружението да участват и фирми
от друг район.
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30.

31.

Предаването
на
документите
следва да бъде направено по ел.
поща на цитирания на стр. 15
адрес.
Предвид
голямата
по
обем
информация, която трябва да бъде
прикачена към заявлението, а
компресирането на pdf файлове не
води до съществено намаляване на
им, може ли да се ползват някои от
програмите за трансфер на данни
като Dox или Witransfere, за да се
предостави цялата приложена към
Заявлението документация.
Моля за допълнително уточнение и
разяснение, кои от изискуемите
документи по процедурата следва
да се подписват с КЕП?

32.

Моля да укажете, къде следва да се
опишат
детайлно
бюджетните
разходи
(не
дейности,
за
дейностите ни е ясно) по проекта?

33.

Във връзка с т.5 Критерии за
допустимост на кандидатите от
Насоките за кандидатстване и поточно:
„Допустимо е кандидатите към
момента на кандидатстване да НЕ
са регистрирани като обединения
под формата на сдружения, вкл.
клъстери по смисъла на Закона за
юридическите лица с нестопанска
цел, но е задължително това
изискване да е изпълнено в
рамките на 7-дневен срок от
одобрение на проектите.“
Както и във връзка с отговор на
въпрос 26:
„Във
връзка
с
направеното
предложение
уточняваме,
че
приемаме датата на подаването на
заявлението
за
вписване
в
Търговския регистър, а не момента,
в който е видима информацията.“
И поради обстоятелството, че ние
се намираме в тази хипотеза, моля
да уточните:
 До колко това условие
продължава да е актуално,
предвид факта че за
процедурата пред ЕК това

Цитираните
програми
не
са
съвместими с използвания софтуер
и затова трябва да се спазват
указанията, дадени в Насоките за
кандидатстване.

Всички
документи,
както
е
записано в т. 9 на Насоките по
процедурата следва да бъдат
подписани на хартиен носител с
КЕП във формат detached.
Бюджетните разходи по проекта
следва да се разпишат в част II. 4
от
Заявлението
за
участие
(Приложение А) и в част 4 на
Бизнес стратегията (Приложение
В).
Независимо, че ЕК не поставя
условие
регистрацията
да
е
задължителна, поради факта че
съфинансирането се поема от
българска страна, Насоките остават
в
сила. 7
дневният
срок
е
задължителен и следва да ни
уведомите
след
внасяне
на
документите
в
Търговския
регистър.
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изискване не се очаква да е
задължително. Т.е. според
работните документи
допустими кандидати са и
обединения, които не е
задължително да са
регистрирани като
юридически лица.
Ако продължава да е
актуално, моля да уточните
до колко 7 дневният срок е
инструктивен
(препоръчителен) или
задължителен и дали
следва да Ви уведомим
след внасяне на
документите в Търговския
регистър. Първата част от
въпроса е продиктувана от
установените
административни
процедури при някои от
членовете на ЕЦИХ, които
изискват време за
вътрешно съгласуване на
документите.

