ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

КН.НОИР.З.10.4.291118 – окончателен
1. ОБЩО ОПИСАНИЕ
Приоритетна ос № „Научни изследвания и технологично развитие“
и наименование
Инвестиционен
приоритет №
наименование

1а
„Укрепване
на
инфраструктурата,
необходима
за
и научноизследователска и иновационна дейност, подобряване на
капацитета за реализиране на достижения в областта на
научноизследователската и иновационната дейност и насърчаване
на центрове на компетентност, по-специално центрове, които са от
интерес за Европа“.

Специфична цел № 2. Увеличаване на участието на български изследователи и научни
организации в международно сътрудничество
и наименование
Наименование

ДОПЪЛВАЩА ПОДКРЕПА ЗА БЪЛГАРСКИ НАУЧНИ
ОРГАНИЗАЦИИ С ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА
ХОРИЗОНТ 2020 -WIDESPREAD-TEAMING, ФАЗА 2

Кратко описание и Целта на процедурата е осигуряване на допълваща подкрепа на
аргументация
за български научни организации и висши училища за проекти,
одобрени за финансиране по програма Хоризонт 2020 изпълнение
WIDESPREAD-Teaming, фаза 2.
За целите на настоящата операция под „одобрени проекти по
Програма Хоризонт 2020 - WIDESPREAD-Teaming, фаза 2“ се
считат всички проекти, които са преминали минималния праг за
оценка по съответната покана на подпрограма WIDESPREAD Teaming, фаза 2 и с които е сключено споразумение за финансиране
по програма Хоризонт 2020.
Осигуряването на координация и синергия е заложено както в
правилата на регламентите за Европейските структурни и
инвестиционни фондове (ЕСИФ), които се прилагат на принципа на
споделеното управление, така и в регламентите за програма
Хоризонт 2020, пряко управлявана от Европейската комисия Регламент (ЕС) № 1290/2013 за определяне на правилата за участие
по Хоризонт 2020 (член 37) и Регламент (ЕС) 1303/2013 за
общоприложимите разпоредби относно ЕСИФ (член 65, параграф
11). Те позволяват дадена операция да получава подкрепа от един
или няколко европейски структурни и инвестиционни фонда или от
една или няколко програми, както и от други инструменти на
Съюза, при условие че разходите, декларирани в заявлението за
плащане за един от европейските структурни и инвестиционни
фондове, не са декларирани за подкрепа от друг фонд или
инструмент на Съюза или за подкрепа от същия фонд по друга
програма.
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За да се гарантира последното, при допълващото финансиране по
Хоризонт 2020 и по оперативна програма по ЕСИФ се проследява
да не се покриват едни и същи допустими разходи.
Целта на разработването на процедури за допълняемост е да се
положат съвместни и координирани усилия за постигане на поголямо въздействие и ефективност от съчетаването на средствата от
ЕСИФ и програма Хоризонт 2020. Възможностите за постигането
на допълняемост са: финансиране със средства от Хоризонт 2020 и
ЕСИФ в рамките на един и същ проект, при ясно разграничение на
дейностите; изпълнение на последователни проекти, които се
основават един на друг; паралелни проекти, които се допълват
взаимно.
В рамките на настоящата операция се прилага подходът за
осигуряване на допълващо финансиране за проект, чрез отделен
договор за предоставяне на БФП по ОП НОИР.
Конкретната подпрограма от програма Хоризонт 2020, по която ще
се реализира допълняемостта е WIDESPREAD-Teaming.
Подкрепата от оперативната програма ще бъде осигурена за
допустимите дейности, предвидени за осъществяване с допълващо
финансиране по одобрени и финансирани проекти по подпрограма
WIDESPREAD-Teaming, фаза 2 на програма Хоризонт 2020.
Чрез подкрепените дейности на подпрограма WIDESPREADTeaming се създават нови (или значителни подобрения на
съществуващите) Центрове за върхови постижения и експертни
знания и се насърчат общоевропейските мрежи между
изследователи със силен акцент върху високите постижения и
иновациите. По подпрограмата се изпълняват два етапа на
финансиране. Първият етап е с продължителност 12 месеца. В
рамките на този етап се разработва ясна стратегия за новия център
за върхови постижения, включително в съответствие с
Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС),
дългосрочна стратегия за научноизследователска и иновационна
дейност, бизнес план със SWOT анализ. За втория етап се
финансират проекти, които успешно са преминали първия етап.
През този етап трябва да бъдат предоставени ангажименти от
заинтересованите национални или регионални органи за отпускане
на финансови ресурси (например средства, идващи от европейските
структурни и инвестиционни фондове). Финансирането е за период
до 7 години с максимално допустим размер на помощта до 15 млн.
евро. По проектите, одобрени за финансиране на фаза 2 на
подпрограмата не са допустими разходи за инфраструктура и
оборудване.
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За проекти по настоящата операция, по които е подписано
споразумение за финансиране по фаза 2 ще се финансират
разходите, които не са допустими по програма Хоризонт 2020 –
инвестиционни помощи за научноизследователска инфраструктура
и
оборудване.
Подкрепата
за
инвестициите
в
научноизследователска инфраструктура е незаменимо условие за
изпълнението на фаза 2 на проекта.
Мерките по СЦ2 ще подкрепят развитието на капацитета за
извършване на научни изследвания и иновации в България в
няколко аспекта:
•

Осигуряване на достъп на българските изследователи и
научни организации до най-новите научни открития и наймодерните технологии в процес на разработване в ЕС, чрез
подкрепа за участието им в Рамковите програми за научни
изследвания и иновации на ЕС („Хоризонт 2020“)

•

Приемане на добри европейски практики за организация и
подходи за финансиране на научни изследвания в синхрон
за финансирането по Рамковите програми на ЕС („Хоризонт
2020“)

•

Повишаване на капацитета на научноизследователските
институции и изследователите да станат напълно
интегрирани в европейското научноизследователско
пространство, както и в националните и европейските
технологични платформи и пътни карти

Настоящата операция ще финансира дейности, които отговарят на
целите и приоритетните области на Иновационната стратегия за
интелигентна специализация (ИСИС):
•

„Мехатроника и чисти технологии“;

•
„Информатика и информационни и комуникационни
технологии“;
•

„Индустрия за здравословен живот и био-технологии“;

•
„Нови технологии в креативните и рекреативните
индустрии“.
Чрез настоящата операция се цели засилване на международната и
транснационалната
активност
на
българските
научноизследователски организации, и свързаните с това
очаквания за увеличаване на научната продукция (съвместни
публикации, експертни доклади, трансфер на технологии и знания,
съвместни нововъзникващи предприятия и т.н.), създадена и
публикувана чрез международно сътрудничество.
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По настоящата операция ще бъдат финансирани проекти по реда на
тяхното одобрение и договоряне по програма Хоризонт 2020
(WIDESPREAD-Teaming, фаза 2) до изчерпване на наличния
финансов ресурс.
Демаркация

Демаркация с Оперативна програма
конкурентоспособност“ 2014 – 2020 (ОПИК):

„Иновации

и

ОПНОИР подкрепя дейности, включени в дневния ред на
българските научни организации за проекти, които са одобрени за
финансиране по програма Хоризонт 2020 (WIDESPREAD Teaming, фаза 2). Подкрепата е насочена към изграждане на
необходимата инфраструктура за провеждане на фундаментални и
приложни изследвания в тематичните области на ИСИС. В
научноизследователската инфраструктура ще се извършват
изследвания, водещи до създаването и разпространяването на
публично достъпно знание в областите на ИСИС, което от своя
страна ще служи като стимул и научна база за иновационната
активност на бизнеса.
ОПИК от своя страна ще интервенира в подкрепа за извършване на
приложни изследвания и иновации с цел създаване или
усъвършенстване на конкретни продукти и услуги в предприятията
и тяхната комерсиализация, ползвайки изградения капацитет и
резултатите от изследванията.
Демаркация с програма Хоризонт 2020, WIDESPREAD Teaming, фаза 2.
Подкрепата по програма Хоризонт 2020, WIDESPREAD – Teaming,
фаза 2 е насочена главно към финансиране на преки разходи за
персонал (разходи за възнаграждения, вкл. осигурителни вноски и
други, включени във възнаграждението съгласно националното
законодателство или сключения договор); преки разходи за
възлагане (вкл. свързаните с тях мита, такси и данъци като
например невъзстановим ДДС); други преки разходи (транспортни
разходи и свързаните с тях разходи - дневни и нощувки; разходи за
амортизация на оборудване, инфраструктура или други активи;
разходи за наем или лизинг на оборудване, инфраструктура или
други активи в случай че не надвишават разходите за амортизация
на същите, вкл. свързаните с тях мита, такси и данъци като
например невъзстановим ДДС; разходи за други стоки и услуги –
материали и консумативи, разпространение на резултатите, вкл.
отворен достъп, защита на резултатите, преводи и публикации и
др.; капитализирани и оперативни разходи за „големи научни
инфраструктури“); непреки разходи. ОП НОИР ще финансира
основно изграждане, модернизиране и оборудване на научни
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инфраструктури, които са планирани в одобрени проекти по
програма Хоризонт 2020 (WIDESPREAD-Teaming, фаза 2).
В допълнение по настоящата операция могат да бъдат финансирани
и дейности, свързани с провеждане на научни изследвания;
събиране на масиви от данни и архиви; обучение и мобилност на
изследователите и други, свързани с тях дейности; осигуряване на
достъп на включените в проектите български изследователи до
международни бази данни и публикации (отворени бази данни и
инициативи за отворен достъп на ЕК); подкрепа за участието на
български научни организации в европейски и световни
партньорски проекти и мрежи, за които не се получава финансиране
по програма Хоризонт 2020.
Демаркация с Националната пътна карта на научна
инфраструктура (НПКНИ) и други национални източници
ОП НОИР няма да подкрепя дейности, които се финансират от
НПКНИ, фонд „Научни изследвания“ и други национални
източници. Недопускането на дублиране на дейности ще се
съблюдава както на етап кандидатстване (чрез декларации), така и
по време на изпълнението на проекта (чрез проверки за двойно
финансиране и др.).
Демаркация с процедура „Изграждане и развитие на центрове
за компетентност“ и процедура „Изграждане и развитие на
центрове за върхови постижения“ на ОП НОИР
Настоящата операция няма да финансира дейности и разходи,
които са част от сключените договори по процедура „Изграждане и
развитие на центрове за компетентност“ и/или
процедура
„Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ на ОП
НОИР, в случай че кандидат и/или партньор по сключените
договори е конкретен бенефициент и по настоящата операция.
Недопускането на дублиране на дейности ще се съблюдава както на
етап кандидатстване (чрез декларации), така и по време на
изпълнението на проекта (чрез проверки за двойно финансиране и
др.).
Продължителност

2019 г. – 2023 г.

Териториален
обхват

Република България

Начин
реализация

на Директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на
конкретен бенефициент по чл. 25, ал. 1, т. 2 от ЗУСЕСИФ и чл. 2, т.
2 от ПМС № 162 от 05.07.2016 г.
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Бюджет до (в лева)

60 000 000 лева.

2. СПЕЦИФИЧНИ КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ
Допустими
бенефициенти
(кандидати
партньори)

Български Научноизследователски организации по смисъла на т.15,
буква бб) от Рамката за държавна помощ за научни изследвания и
и иновации (2014/C 198/01), (Рамката), съответно по смисъла на чл. 2,
т. 83 от Регламент (ЕС) № 651/2014 г. на Комисията за обявяване на
някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в
приложение на членове 107 и 108 от Договора (Регламент (ЕС)
651/2014), , които са одобрени по програма Хоризонт 2020 WIDESPREAD-Teaming, фаза 2. Научните организации трябва да са
подписали споразумение за финансиране по работна програма
WIDESPREAD-01-2016-2017-Teaming Phase 2 или по работна
програма WIDESPREAD-01-2018-2019-Teaming Phase 2

Изисквания
към
бенефициентите
(кандидати
и
партньори)

Конкретни бенефициенти по настоящата операция са български
научноизследователски организации, които са сключили
споразумение за финансиране по програма Хоризонт 2020,
WIDESPREAD - Teaming, фаза 2.

(ако е приложимо)

Българските научни организации, които са партньори в
споразумението за финансиране по програма Хоризонт 2020,
WIDESPREAD - Teaming, фаза 2 и отговарят на условията за
допустимост по настоящата операция се определят като партньори
и по настоящата операция.
По настоящата операция няма да бъдат допустими за финансиране
дейности и разходи, извършени от чуждестранни организации.
Организации, които участват като партньори в споразумението за
финансиране по програма Хоризонт 2020 -WIDESPREAD-Teaming,
фаза 2, но не отговарят на посочените по-горе условия, може да
бъдат включени като асоциирани партньори по операцията.
В съответствие с § 1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Закона
за насърчаване на научните изследвания (ЗННИ) и по смисъла на
т.15, буква бб от Рамката, организация за научни изследвания и
разпространение на знания или „научноизследователска
организация“ означава субект (като например университети или
научноизследователски институти, агенции за технологичен
трансфер,
иновационни
посредници,
ориентирани
към
изследователска дейност, физически или виртуални организации за
сътрудничество), независимо от неговия правен статут (дали е
учреден съгласно публичното или частното право) или начин на
финансиране, чиято основна цел е да извършва независими
фундаментални и приложни изследвания, индустриални научни
изследвания или експериментално развитие и/или да
разпространява в широк мащаб резултатите от тези дейности,
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посредством преподаване, публикации или трансфер на знания.
Когато тези субекти упражняват и стопански дейности,
финансирането, разходите и приходите от тези стопански дейности
трябва да се отчитат отделно. Предприятия, които могат да окажат
решаващо влияние върху такъв субект, например в качеството на
акционери или членове, не могат да се ползват от преференциален
достъп до постигнатите от него резултати.
Научноизследователските организации трябва да са вписани в
Регистъра за научната дейност в Република България (съгласно
чл.7б от ЗННИ).
Конкретният бенефициент задължително следва да демонстрира
проектна готовност за изпълнение на инвестиционните дейности,
което се изразява в следното:
•

Подаденото проектно предложение следва да бъде придружено
от инвестиционен проект, включително издадено разрешение за
строеж. Инвестиционният проект следва да бъде изготвен и
представен в обема и пълнотата, регламентирани в Глава осма.
„Инвестиционно
проектиране
и
разрешаване
на
строителството“ на Закона за устройство на териториите и в
Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на
инвестиционните проекти.

•

Възлагане на договор за инженеринг е допустимо единствено, в
случай че в проектното предложение конкретният бенефициент
е обосновал необходимостта проектирането и строителството на
инфраструктурата да бъде възложено на един и същи
изпълнител. В този случай при подаване на проектното
предложение, освен документ за собственост /учредено право на
строеж/учредено право на ползване на имота, конкретният
бенефициент следва да представи и технико – икономическа
обосновка, придружена от идейно предложение и количествени
сметки.

В случай, че в проектното предложение се предвижда извършване
на стопанска дейност с подпомогната инфраструктура и
оборудване, бенефициентът се задължава да обособи в
организационен и счетоводен аспект активите, пасивите, приходите
и разходите за два вида дейности – стопанска и нестопанска.
Надлежното организационно и счетоводно разделяне на дейностите
трябва да гарантира проследяемост на капацитета, отпускан всяка
година за стопанската дейност като дял от съответния годишен
капацитет на субекта.
В операцията не може да участва и безвъзмездна финансова помощ
не се предоставя на лице:
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-за което са налице обстоятелства за отстраняване от участие в
процедура за възлагане на обществена поръчка съгласно Закона за
обществените поръчки;
- което не е изпълнило разпореждане на Европейската комисия за
възстановяване на предоставената му неправомерна и
несъвместима държавна помощ;- не е предприятие в затруднено
положение по смисъла на чл.2 параграф 18 от Регламент 651/2014 ;
Допустими
дейности

Допустими дейности:
1. Изграждане и/или модернизация на научноизследователски
инфраструктури, в т.ч. и на колекции и архиви и регионални
партньорски
съоръжения/разпределени
възли
на
паневропейските научни комплекси инфраструктури, одобрени
по програма Хоризонт 2020 (WIDESPREAD - Teaming, фаза 2);
2. Ремонт, реконструкция или строителство на дребномащабна
съпътстваща инфраструктура със спомагателни и допълващи
функции към научноизследователската инфраструктура и която
обслужва
предимно
ползвателите
на
изградената
научноизследователска инфраструктура като например зони за
хранене, рекреация, паркиране и други подобни;
3. Закупуване и инсталиране на специално оборудване, необходимо
за провеждане на научни изследвания;
4. Научноизследователска
дейност,
която
обхваща
фундаменталните и приложните научни изследвания както и
разпространението на научните резултати;
5. Осъществяване на развойна и иновационна дейност;
6. Събиране на масиви от данни и архиви;
7. Обучение и мобилност на изследователите;
8. Осигуряване на достъп на включените в проектите български
изследователи до международни бази данни и публикации
(отворени бази данни и инициативи за отворен достъп на ЕК).
По смисъла на т. 15, буква вв) от Рамката, “научноизследователска
инфраструктура“ означава съоръжения, ресурси и свързани с тях
услуги, използвани от научната общност за провеждане на научни
изследвания в съответните области, и обхваща научно оборудване
или набори от инструменти, ресурси, основани на знанието, като
колекции, архиви или структурирана научна информация,
помощни инфраструктури, базирани на информационни и
телекомуникационни технологии, като мрежи, компютърна
техника, софтуер и средства за комуникация, както и всички

8

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

КН.НОИР.З.10.4.291118 – окончателен
останали средства с уникален характер, позволяващ провеждането
на научни изследвания. Тези инфраструктури могат да бъдат
съсредоточени в един субект или „разпръснати“ (организирана
мрежа от ресурси).
Дребномащабна съпътстваща инфраструктура е допустима за
финансиране само ако е обосновано, че допринася за
изпълнение на целите на настоящата операция и е с обичаен и
ограничен размер.
При възлагането на строителство, доставки и услуги ще се
прилага Законът за обществените поръчки или Глава четвърта
от Закона за управление на средствата от Европейските
структурни и инвестиционни фондове, като по този начин се
гарантира, че строителството и закупуването на оборудване и
предоставянето на услуги ще се извършва въз основа на открити,
прозрачни и
недискриминационни процедури при пазарни
условия, както и че на изпълнителите не могат да бъдат
прехвърляни никакви непреки помощи.
Важно!
Настоящата операция ще финансира дейности 4, 5, 6, 7 и 8 само в
случай че те са планирани в одобреното проектно предложение по
програма Хоризонт 2020 (WIDESPREAD-Teaming, фаза 2), и не са
получили финансиране от този или други източници.
В случай че дейности 4, 5, 6, 7 и 8 вече са получили финансиране
по програма Хоризонт 2020 (WIDESPREAD-Teaming, фаза 2)
или друг източник, конкретният бенефициент следва да планира
посочените по-горе дейности без да разходва средства за тяхното
изпълнение по настоящата операция. С оглед осигуряване на
синергия между програма Хоризонт 2020 (WIDESPREADTeaming, фаза 2) и ОП НОИР, изпълнението на тези дейности
следва да бъде отчетено от конкретния бенефициент, включително
приносът им към постигане на целите на двете програми.
Допустими целеви Изследователи, млади учени, участници в научни изследвания
групи
Минимален размер 5 000 000 лв. за конкретен бенефициент
на помощта (в лева,
ако е приложимо)
по операцията
Максимален размер
на помощта (в лева,
ако е приложимо)
по операцията

30 000 000 лв. за проект.
Когато за финансиране се прилага режим „непомощ“ по реда на т.
20 от Рамка за държавна помощ за научни изследвания, развитие и
иновации (2014/С 198/01) и в случай, че по време на изпълнение на
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проекта и/или след приключване на неговото изпълнение се
генерират нетни приходи по смисъла на чл. 61, пар. 1 от
Регламент(ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на
Съвета, допустимите разходи по проекта, които ще се финансират
по настоящата операция, се намаляват предварително при отчитане
на потенциала на проекта да генерира нетни приходи през
определен референтен период, който обхваща както периода на
изпълнение на проекта, така и периода след приключване на
неговото изпълнение.
Съфинансиране от
страна
на
бенефициента (ако
е приложимо)

Размерът на БФП е 100 на сто когато дейностите, планирани по
проекта отговарят на условията по т. 20 от Рамка за държавна
помощ за научни изследвания, развитие и иновации (2014/С
198/01).
Съфинансирането от страна на конкретния бенефициент ще е в
размер на 50 на сто от одобрените разходи по проекта когато
помощта се предоставя в съответствие с чл. 26 от Регламент (ЕС)
№ 651/2014 на Комисията.
Интензитетът на помощта в случаите, когато се предоставя по реда
на чл. 25 от Регламент 651/2014, е както следва:
а) 100 % от допустимите разходи за фундаментални научни
изследвания;
б) 50 % от допустимите разходи за индустриални научни
изследвания;
в) 25 % от допустимите разходи за експериментално развитие;
-Интензитетите на помощта за индустриални научни изследвания и
експериментално развитие могат да бъдат увеличени, като
достигнат 80 % от допустимите разходи, както следва:
а) с 10 процентни пункта за средни предприятия и с 20 процентни
пункта за малки предприятия;
б) с 15 процентни пункта, ако е изпълнено едно от следните
условия:
i) проектът включва ефективно сътрудничество:
— между предприятия с участието на поне едно МСП или се
осъществява в поне две държави членки или в държава членка и
договаряща страна по Споразумението за ЕИП и нито едно от
предприятията не поема повече от 70 % от допустимите разходи,
или — между едно предприятие и една или повече организации за
научни изследвания и разпространение на знания, която поема наймалко 10 % от допустимите разходи и разполага с правото да
публикува резултатите от собствените си научни изследвания;
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ii) резултатите от проекта се разпространяват широко чрез
конференции, публикации, отворени за достъп регистри или
безплатен софтуер или софтуер с отворен код.
За да се изчисли интензитетът на помощта, всички данни се
представят в брутно изражение преди приспадането на данъци и
други такси. Помощите, които се предоставят на няколко части (т.е.
когато кандидатът предвижда да ползва авансово и/или междинно/и
плащане/ия,), се сконтират към техния размер към момента на
предоставяне. Допустимите разходи се сконтират до тяхната
стойност към момента на предоставяне на помощта. Лихвеният
процент, който се използва за сконтиране е сконтовият процент,
приложим към момента на предоставяне на помощта в съответствие
с чл. 7, ал. 3 от Регламент на (ЕС) № 651/2014 Интензитетът на
безвъзмездната финансова помощ се изчислява чрез определяне на
сконтираната стойност на помощта, изразена като процент от
сконтираната стойност на допустимите разходи.
Съответствие
с Безвъзмездната финансова помощ се отпуска за съответните
дейности, както следва:
нормативната
уредба за регулиране 1. Режим на не помощ, по реда на т. 20 от Рамка за държавна помощ
на
държавната за научни изследвания, развитие и иновации (2014/С 198/01);
помощ
(ако
е
2. Режим на държавна помощ съгласно условията на Глава I и чл.
приложимо)
25 и/или чл. 26 от Регламент 651/2014 г. на, изменен с Регламент
(ЕС) 2017/1084 от 14 юни 2017 година.
В случаите по т. 1. допустими за подкрепа са инфраструктури,
които:
 Попадат
в
обхвата
на
определението
за
„научноизследователска инфраструктура“ по т. 15, буква вв)
от Рамката за държавна помощ за научни изследвания,
развитие и иновации, която означава: съоръжения, ресурси и
свързани с тях услуги, използвани от научната общност за
провеждане на научни изследвания в съответните области, и
обхваща научно оборудване или набори от инструменти,
ресурси, основани на знанието, като колекции, архиви или
структурирана
научна
информация,
помощни
инфраструктури,
базирани
на
информационни
и
телекомуникационни технологии, като мрежи, компютърна
техника, софтуер и средства за комуникация, както и всички
останали средства с уникален характер, позволяващ
провеждането на научни изследвания. Тези инфраструктури
могат да бъдат съсредоточени в един субект или
„разпръснати“ (организирана мрежа от ресурси);
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 Инфраструктурата следва да се използва почти
изключително за нестопански дейности по смисъла на т. 19
от Рамката, а именно:
а) основните дейности на научноизследователските организации и
инфраструктури, по-специално:
— обучение за по голям брой човешки ресурси с по-добри
квалификации. (В съответствие със съдебната практика и
практиката от решения на Комисията, и както е обяснено в
Известието относно понятието за държавна помощ и
Съобщението за услуги от общ икономически интерес
(УОИИ), общественото образование, организирано в
рамките на националната образователна система, което е
предимно или изцяло финансирано и контролирано от
държавата, се счита за дейност с нестопанска цел),
— независими НИРД за повече знания и по-добро разбиране,
включително
съвместни
НИРД,
при
които
научноизследователската организация или инфраструктура
участва в ефективно сътрудничество (Предоставянето на
услуги за НИРД и НИРД, осъществявани от името на
предприятия, не се считат за независими НИРД),
— широко разпространение на резултатите от научните
изследвания, при неизключителни и недискриминационни
условия, например чрез преподаване, бази данни със
свободен достъп, открити публикации или софтуер с отворен
код;
б) дейностите по трансфер на знания, когато се извършват от
научноизследователската организация или инфраструктура
(включително от нейните отдели или дъщерни структури), или
съвместно с научноизследователска инфраструктура, или от името
на други такива субекти, и когато всички печалби от тези дейности
се реинвестират в основните дейности на научноизследователската
организация или инфраструктура. Възлагането на предоставянето
на съответните услуги на трети страни посредством открити
тръжни процедури не засяга нестопанското естество на тези
дейности.
 Стопанската дейност, осъществявана чрез научната
инфраструктура следва да бъде с чисто допълващ характер
съгласно т. 20 от Рамката, т.е.
- ако е пряко свързана и необходима за функционирането на

научноизследователската организацията или инфраструктура
или е неразривно свързана с нейното основно нестопанско
използване, и е с ограничен обхват. За целите на Рамката се
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счита, че това е така, ако стопанските дейности потребяват
точно същите ресурси (като материали, оборудване, труд и
постоянен капитал) като нестопанските дейности и капацитетът,
отпускан всяка година за тези дейности, не надвишава 20 % от
съответния общ годишен капацитет на субекта.
По смисъла на т. 21 от Рамката примери за стопанска дейност са:
отдаването под наем на съоръжения и лаборатории на предприятия,
предоставяне на услуги на предприятия или извършване на
възложени по силата на договор с предприятия научни изследвания.
Спазването на изискванията на изброените условия на етап
кандидатстване ще се декларира чрез декларация по образец.
Дребномащабна
–
съпъстваща
инфраструктура
със
спомагателни функции следва да изпълнява допълващи основната
дейност функции и да обслужва предимно ползвателите на
изградената инфраструктура. Поради допълващия характер
финансирането ще се изпълнява при условията за непомощ.
Съгласно параграф 207 от Известието на Комисията относно
понятието за държавна помощ, посочено в чл. 107, пар. 1 от
Договора за функциониране на Европейския съюз /Известието/
(2016/С 262/01) този вид инфраструктура се определя като
„обичайни съоръжения (ресторанти, паркинги, магазини), които се
използват почти изключително за нестопанска дейност, обикновено
не оказват влияние върху търговията между държавите членки, тъй
като тези обичайни съоръжения е малко вероятно да привлекат
клиенти от други държави членки и тяхното финансиране е малко
вероятно да окаже повече от пренебрежим ефект върху
трансграничните инвестиции или установяване“.
В случаите по т. 2 помощта се отпуска по режим за държавна
помощ съгласно чл. 25 и/или чл. 26 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. В този случай остатъкът от
общите допустими разходи по проекта трябва да бъде
съфинансиран, чрез собствени средства на кандидата или със
средства от външни източници, които средства изключват всякаква
публична подкрепа. Посоченото ще бъде проверявано въз основа на
представената Декларация за държавни помощи по образец.
За да се изчисли интензитетът на помощта, всички данни се
представят в брутно изражение - преди приспадането на данъци и
други такси. Помощите, които се предоставят на няколко части (т.е.
когато кандидатът предвижда да ползва авансово и/или междинно/и
плащане/ия,), се сконтират към техния размер към момента на
предоставяне. Допустимите разходи се сконтират до тяхната
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стойност към момента на предоставяне на помощта. Лихвеният
процент, който се използва за сконтиране е сконтовият процент,
приложим към момента на предоставяне на помощта в съответствие
с чл. 7, ал. 3 от Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014
Интензитетът на безвъзмездната финансова помощ се изчислява
чрез определяне на сконтираната стойност на помощта, изразена
като процент от сконтираната стойност на допустимите разходи.
Важно!
Преди сключване на административния договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ, Управляващият орган ще
извършва документална проверка на декларираните данни от
конкретните бенефициенти в декларациите за държавни и
минимални помощи по образец (попълвани както на етап
кандидатстване, така и преди сключване на административен
договор).
Допустими разходи

Разходи за инвестиции в материални и нематериални активи,
в т.ч.:

•
-

Разходи за подготовка на инвестиционен проект и други
документи, необходими за подаване на проектното
предложение Разходи за изготвяне на технически проект и
набавяне на документи за издаване на разрешение за строеж;

-

Разходи за инвеститорски и строителен надзор;

-

Разходи за строително-монтажни работи (СМР);

-

Разходи за закупуване, доставка и монтаж на оборудване,
необходимо за реализиране на научни изследвания, анализ,
изпитване и дизайн;

-

Разходи за невъзстановим ДДС;

-

Разходи за застраховки на придобитите в резултат на
дейността дълготрайни материални активи;

Инвестициите в инфраструктура и оборудване следва да бъдат
най-малко 74% от общия размер на подкрепата от ЕФРР по ОП, с
цел да се осигури устойчиво развитие на научната инфраструктура.
Няма да бъдат допустими изолирани обновявания на сгради, както
и обновявания на сгради с изчерпан експлоатационен цикъл, които
биха повлияли отрицателно върху качеството и количеството на
провежданите научни изследвания. В случай че в проектното
предложение са предвидени разходи за дребномащабна
съпътстваща инфраструктура, те не може да надвишават 10% от
общата стойност на заложените строително монтажни разходи.
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•

Административни разходи, оперативни разходи и разходи за
персонал на центровете, в т. ч.:

Разходи за възнаграждения, вкл. осигурителни вноски за
сметка на работодателя съгласно националното законодателство;
-

Разходи за командировки;

-

Разходи за външни услуги;

Разходи за допълнителни режийни разходи и други
оперативни разходи, включително разходи за материали,
консумативи, необходими за извършване на научните изследвания;
-

Разходи за разпространение на резултатите, вкл. отворен
достъп, защита на резултатите и др.;
-

Изброените разходи са допустими единствено и само ако не са
финансирани от друг източник.
3. ИНДИКАТОРИ
За изпълнение

За резултат

•

Изследователи, обучени чрез международно сътрудничество
- 32;

•

Научноизследователски организации и университети,
участващи в международни технологични инициативи и
мрежи за научни изследвания – 8;

•

Проекти, включващи международно сътрудничество – 2.

•

Международни научни съвместни публикации на 1 млн.
население - 236.

4. УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН
Наименование

Изпълнителна агенция „Оперативна
образование за интелигентен растеж“

програма

„Наука

и
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Методология за оценка на проектни предложения по процедура чрез директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-1.003
„Допълваща подкрепа за български научни организации, изпълняващи проекти
по програма Хоризонт 2020 – WIDESPREAD -Teaming, фаза 2 ”
Проектните предложения се оценяват съгласно съответните разпоредби на Раздел ІІІ
„Директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ“ от Глава трета
„Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ“ на ЗУСЕСИФ, включително чл. 44,
ал. 5 от ЗУСЕСИФ. За да бъдат допуснати до предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ, проектните предложения трябва да отговарят на всички подраздели от Таблицата
за оценка на административното съответствие и допустимостта.
Оценката на проектните предложения се извършва в съответствие с посочените по-долу
критерии. Критериите са обособени в раздели и подраздели. При оценката всеки
подраздел получава „ДА” или „НЕ”.
За да бъдат допуснати до директно предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ, проектните предложения трябва да са получили „ДА” на всички подраздели
от Таблицата за оценка. Проектните предложения получават „ДА“ на съответния
раздел, само в случай че са получили „ДА“ на всички подраздели в рамките на същия.
В резултат от оценка на проектните предложения, Оценителната комисия следва да
отстрани заложени от кандидатите дейности, в случаите, когато те са недопустими,
необосновани, повтарят или дублират дейности, финансирани по други процедури на ОП
НОИР или не са свързани с изпълнението на целите на операцията.
Оценителната комисия следва да извърши редукция на бюджетите на проектните
предложения в случаите, в които разходите са недопустими или необосновани или е
установено дублиране на разходи или планираните стойности не съответстват на
пазарните цени.
След оценката на съответното проектно предложение, при положително становище,
решението на Ръководителя на УО да предостави безвъзмездна финансова помощ се
обективира в административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ на конкретните бенефициенти.
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I. Таблица за оценка на административно съответствие и допустимост
№

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА АДМИНИСТРАТИВНО
СЪОТВЕТСТВИЕ

1.

Проектното предложение е представено чрез Информационната
система за управление и наблюдение на Структурните инструменти
на ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg и е
получено в срок..

2.

Формулярът за кандидатстване е подписан с квалифициран
електронен подпис (КЕП) от законния представител на кандидата или
оправомощено за целите на подаването на проектното предложение
лице

3.

Приложен е документ за упълномощаване на лице, което да
представлява конкретния бенефициент и да подписва всички
документи, свързани с подаването, оценката на подаденото проектно
предложение, предоставянето на документи, необходими за
подписването на административния договор за предоставяне на БФП
и изпълнението на проекта и прикачен в ИСУН 2020.

4.

Приложена е декларация на представляващия кандидата, попълнена
по образец към Условията за кандидатстване, прикачена в ИСУН
2020.

5.

Приложена е декларация от кандидата, относно задължението да
представя оригинали на УО, попълнена по образец към Условията за
кандидатстване и прикачена в ИСУН 2020.

6.

Приложена е декларация относно статута по ЗДДС, попълнена по
образец към Условията за кандидатстване и прикачена в ИСУН 2020.

7.

Приложена е декларация за съгласие за ползване и разпространение
на обобщените данни по проекта от УО и от НСИ, попълнена по
образец към Условията за кандидатстване и прикачена в ИСУН 2020.

8.

Приложена е декларация относно съответствие с изискванията на
Рамката за държавна помощ за научни изследвания, развитие и
иновации, попълнена по образец към Условията за кандидатстване и
прикачена в ИСУН 2020. (ако е приложимо)

9.

Приложена е декларация, че кандидатът не е предприятие в
затруднение, не е обект на неизпълнено разпореждане за
възстановяване вследствие на предходно решение на Европейската
комисия и относно липсата на двойно финансиране, попълнена по
образец към Условията за кандидатстване и прикачена в ИСУН 2020.

10.

Приложена е декларация за държавни помощи, попълнена по образец
към Условията за кандидатстване и прикачена в ИСУН 2020. (ако е
приложимо)

ДА НЕ Н/П
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11.

Приложено е споразумение за финансиране по програма Хоризонт
2020, WIDESPREAD, Teaming, фаза 2 придружен от превод на
български език (преводът се представя, подписан от заклет преводач)

12.

Наличен е устав, учредителен акт или друг документ, от който да е
видно, че кандидатът е научноизследователска организация по
смисъла на т.15, буква бб от Рамката и в съответствие с § 1, т.1 от
Допълнителните разпоредби на Закона за насърчаване на научните
изследвания, прикачени в ИСУН 2020.
Всеки кандидат посочва Булстат на юридическото лице и номер на
организацията в Регистъра за научната дейност в Република
България (съгласно чл. 7б от Закона за насърчаване на научните
изследвания)
В допълнение:
В случай на научна организация, висше училище по Закона за висшето
образование: Посочва се бр. ДВ, в който е обнародвано решението
на Народното събрание за създаването на висшето училище и се
представя документ подписан от ректора на висшето училище, в
който се посочва периода на валидност на институционалната
акредитация на висшето училище, както и структурата, в която са
описани основни звена, обслужващи звена и филиали.
В случай на научна организация, институт при Българската
академия на науките: копие от решението на Общото събрание на
БАН за създаване на института, правилник за дейността на
института.
В случай на научна организация, регистрирана по закона за
юридическите лица с нестопанска цел: копие от съдебното решение
и копие от устава на организацията или посочване на публичен
регистър, в който е налична информацията.

13.

Приложен е документ за собственост на имота, върху който ще се
осъществява инвестицията, нотариално заверен и прикачен в ИСУН
2020. Документът следва да се представи в случай че инвестицията
ще се извършва върху имот, който е собственост на кандидата 1

14.

Приложен е документ за предоставено право на ползване /учредено
право на строеж на имота 2, върху който ще се осъществява
инвестицията за период от минимум 10 години, нотариално заверен
и прикачен в ИСУН 2020.
Документът следва да се представи в случай че инвестицията ще се
извършва върху имот, който не е собственост на кандидата

1
2

Необходимо е да се попълни с „да“ поне една контрола в т. 13 и 14
В случай че се предвижда застрояване на имота.
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15.

Приложено е влязло в сила Решение по оценка на въздействието
върху околната среда (ОВОС) или решение, с което е преценено да
не се извършва ОВОС, съгласно чл. 8 от НАРЕДБА за условията и
реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
(Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) от Компетентните органи по околна
среда са МОСВ /РИОСВ.

16.

Приложен е Инвестиционен проект и прилежащите документи,
придружен от влязло в сила Разрешение за строеж в съответствие с
глава осма „Инвестиционно проектиране и разрешаване на
строителството“ от закона за устройство на териториите (ЗУТ) и
Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на
инвестиционните проекти, прикачени в ИСУН 2020.
Не се изисква при предвиден инженеринг. 3

17.

В случай на предвидено възлагане на инженеринг при
изграждане/ремонтиране на инфраструктурата е представена технико
– икономическа обосновка придружена от идейно предложение и
количествени сметки.

18.

Приложени са Технически спецификации
оборудване, прикачено в ИСУН 2020.

19.

Приложени са Оферти и/или извлечения от каталози на
производител/ доставчик и/или проучвания в интернет за активи – с
предложени цени от производителя/доставчика, прикачени в ИСУН
2020.

20.

Представен е финансов анализ, в съответствие с изискванията,
посочени в т. 2.2 от Приложение III на Регламент за изпълнение (ЕС)
2015/207, попълнен по образец към Условията за кандидатстване и
прикачен в ИСУН 2020. Същият е във формат (Excel) с отключени
формули, което да позволи неговото разглеждане и оценка,
включително проверка на получените финансови резултати

21.

Представена е Счетоводна политика, която да доказва воденето на
аналитична счетоводна отчетност с която се гарантира отделяне на
дейностите и разграничаване на приходите и разходите за
стопанската и нестопанската дейност на кандидата, прикачена в
ИСУН 2020.

на

планираното

Забележка: В случай, че кандидатът се представлява заедно от няколко физически
лица, декларациите по т. 4-10 и договорът по т. 11 се попълват от всички тях.

3

Необходимо е да се попълни с „да“ поне една контрола в т. 16 и 17
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№

1.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА
ДОПУСТИМОСТТА
Кандидатът е научноизследователска
организация по смисъла на т.15, буква
бб от Рамката за държавна помощ за
научни изследвания, развитие и
иновации и § 1, т.1 от Допълнителните
разпоредби на Закона за насърчаване на
научните изследвания, съгласно т. 11*
от Условията за кандидатстване и е
одобрен за финансиране по програма
Хоризонт
2020,
WIDESPREADTeaming, фаза 2.

Кандидатът:

2.

- не е обект на неизпълнено
разпореждане на Европейската комисия
за възстановяване на предоставената им
неправомерна и несъвместима държавна
помощ;
- не е предприятие в затруднено
положение по смисъла на чл.2 параграф
18 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на
Комисията;

3.

Кандидатът разполага с необходимия
административен,
финансов
и
оперативен капацитет, който гарантира
успешното изпълнение на дейностите
по проекта, а именно проектът му е
преминал успешно процедура по оценка
по програма Хоризонт 2020, Widespread,
WIDESPREAD- Teaming phase, фаза 2 и
има
сключено
споразумение
за
финансиране по програмата.

4.

Проектното предложение отговоря на
изискванията за териториален обхват,

ДА

НЕ

Н/
П

Източник на информация
Търговски регистър; Устав,
учредителен акт или друг
документ, от който да е
видно, че кандидатът е
научноизследователска
организация по смисъла на
т.15, буква бб) от
Рамката; Договор за
финансиране по програма
Хоризонт 2020,
WIDESPREAD- Teaming,
фаза 2
Декларация, че кандидатът
не
е
предприятие
в
затруднение, не е обект на
неизпълнено разпореждане
за
възстановяване
вследствие на предходно
решение на Европейската
комисия и относно липсата
на двойно финансиране;
Публичен
регистър
на
Европейската
комисия:
(http://ec.europa.eu/competiti
on/elojade/isef/index.cfm?clea
r=1&policy_area_id=3):пров
ерка по вид решение –
отрицателно решение с
възстановяване.
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съгласно т. 5* от Условията за
кандидатстване.

Формуляр за
кандидатстване, секция
7**.
Формуляр за
кандидатстване, секция
8**.

5.

В проектното предложение са заложени
целеви стойности на всички индикатори
за изпълнение и резултат, съгласно т. 7*
от Условията за кандидатстване, които
са
количествено
определени
с
положителни
целеви
стойности,
различни от 0.

Формуляр за
кандидатстване, секция
7**.

6.

Включените
във
формуляра
за
кандидатстване дейности са допустими,
съгласно т. 13* от Условията за
кандидатстване,
В
случай,
че
проектното предложение съдържа
недопустима/и дейност/и, на етап
техническа и финансова оценка
оценителната комисия следва да ги
отстрани, както и предвидените за
тях разходи.

7.

Планираните
инвестиции
за
дребномащабна
съпътстваща
инфраструктура
със
спомагателни
функции (ако е приложимо) допринасят
за изпълнение на целите на настоящата
операция.

Декларация
представляващия
кандидата.

на

8.

Дейностите по проекта, които ще се
финансират по ОП НОИР НЕ са били
стартирани, физически завършени или
изцяло осъществени преди подаването
на
проектното
предложение
за
финансиране по настоящата операция,
независимо дали всички свързани
плащания
са
направени
от
бенефициента или не съгласно секция1,
секция 7 и секция 10 от Формуляра за
кандидатстване.
Планираните разходи са допустими
съгласно т. 14* от Условията за
кандидатстване.

Формуляр
кандидатстване,
5**.

за
секция

9.

Формуляр за
кандидатстване, секция
7**.

В случай, че проектното предложение
съдържа недопустим/и разход/и, на
етап техническа и финансова оценка
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оценителната комисия следва да ги
отстрани.
Разходите по проектното предложение
не са финансирани със средства от
Европейските
структурни
или
инвестиционни фондове или чрез други
10. инструменти на Европейския съюз в
съответствие с чл. 65, параграф 11 от
Регламент (ЕС) № 1303/2013, както и с
други публични средства, различни от
тези на кандидата.

Декларация, че кандидатът
не
е
предприятие
в
затруднение, не е обект на
неизпълнено разпореждане
за
възстановяване
вследствие на предходно
решение на Европейската
комисия и относно липсата
на двойно финансиране.

Размерът на безвъзмездната финансова
помощ
(БФП)
на
проектното
11. предложение е в съответствие с
максималните размери, указани в т. 9*
от Условията за кандидатстване.

Формуляр
кандидатстване,
5**.

Планираните
разходи
за
инфраструктура са поне 74% от размера
12.
на предоставените средства по ЕФРР от
БФП.

Формуляр за
кандидатстване, секция
5**.

Планираните
разходи
за
дребномащабна
съпътстваща
13. инфраструктура
със
спомагателни
функции не надвишават 10% от размера
на СМР.

Формуляр за
кандидатстване, секция
5**.

Когато е избран режим на държавна
помощ, проектното предложение и
кандидатът/партньорите, които ще
14.
изразходва средства по ОП НОИР,
изпълняват условията на Глава I от
Регламент (ЕС) № 651/2014

Формуляр за
кандидатстване

Размерът на БФП за научноиновационна
инфраструктура
на
проектното
предложение, в случай на финансиране
15. по режим на държавна помощ по реда на
Глава I и чл. 26 от Регламент (ЕС) №
651/2014, не надвишава 50 на сто от
допустимите разходи по проекта.

Декларация за държавни
помощи;
Формуляр
за
кандидатстване,
секция
5**.

Размерът на БФП за научни изследвания
16. на проектното предложение, в случай на
финансиране по режим на държавна

Декларация за държавни
помощи;
Формуляр
за

за
секция

Декларация за държавни
помощи
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помощ по реда на чл. 25 от Регламент
651/2014, не надвишава определените
интензитетите, както следва :

кандидатстване,
5**.

секция

а) 100 % от допустимите разходи за
фундаментални научни изследвания;
б) 50 % от допустимите разходи за
индустриални научни изследвания;
в) 25 % от допустимите разходи за
експериментално развитие;
-Интензитетите
на
помощта
за
индустриални научни изследвания и
експериментално развитие могат да
бъдат увеличени,
като достигнат 80 % от допустимите
разходи, както следва:
а) с 10 процентни пункта за средни
предприятия и с 20 процентни пункта за
малки предприятия;
б) с 15 процентни пункта, ако е
изпълнено едно от следните условия:
i)
проектът
включва
ефективно
сътрудничество:— между предприятия
с участието на поне едно МСП или се
осъществява в поне две държави членки
или в държава членка и договаряща
страна по Споразумението за ЕИП и
нито едно от предприятията не поема
повече от 70 % от допустимите разходи,
или
— между едно предприятие и една или
повече
организации
за
научни
изследвания и разпространение на
знания, която поема най-малко 10 % от
допустимите разходи и разполага с
правото да публикува резултатите от
собствените си научни изследвания.
ii)
резултатите
от
проекта
се
разпространяват
широко
чрез
конференции, публикации, отворени за
достъп регистри или безплатен софтуер
или софтуер с отворен код.
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- Интензитетите на помощта за
проучвания на осъществимостта могат
да бъдат увеличени с 10 процентни
пункта за средни предприятия и с 20
процентни
пункта
за
малки
предприятия.(посочва се размера на
интензитета и основанието за неговото
определяне).
При режим на държавна помощ,
необходимото съфинансиране от страна
на бенефициента се осигурява чрез
17. собствени средства на кандидата или
със средства от външни източници,
които изключват всякаква публична
подкрепа.
В случай, че предвидените дейности са
в съответствие с т. 20 от Рамката за
държавна
помощ
за
научни
изследвания, развитие и иновации, са
изпълнени
кумулативно
следните
условия:
1. Изградената/модернизираната по
проекта
научноизследователска
инфраструктура и/или резултатите от
финансираната научноизследователска
дейност ще бъдат използвани почти
изключително за нестопански цели,
свързани с:
18. а) обучение за по голям брой човешки
ресурси с по-добри квалификации;

Декларация
относно
съответствие
с
изискванията на Рамката за
държавна помощ за научни
изследвания, развитие и
иновации; Формуляр за
кандидатстване, секция 11;
Финансов
анализ;
Счетоводна политика на
кандидата; Договор за
финансиране по програма
Хоризонт
2020,
WIDESPREAD - Teaming,
фаза 2.

б) независими НИРД за повече знания и
по-добро
разбиране,
включително
съвместни
НИРД,
при
които
научноизследователската организация
или
инфраструктура
участва
в
ефективно
сътрудничество
(Предоставянето на услуги за НИРД и
НИРД, осъществявани от името на
предприятия, не се считат за независими
НИРД);
в)
широко
разпространение
на
резултатите от научните изследвания,
при
неизключителни
и
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недискриминационни
условия,
например чрез преподаване, бази данни
със
свободен
достъп,
открити
публикации или софтуер с отворен код;
д) когато се извършват дейности по
трансфер
на
знания
от
научноизследователската организация
или инфраструктура (включително от
нейните
отдели
или
дъщерни
структури),
или
съвместно
с
научноизследователска
инфраструктура, или от името на други
такива субекти, всички печалби от тези
дейности се реинвестират в основните
дейности на научноизследователската
организация или инфраструктура.
Възлагането на предоставянето на
съответните услуги на трети страни
посредством открити тръжни процедури
не засяга нестопанското естество на тези
дейности.
2.
В
случай,
че
изградената/модернизираната
научноизследователска инфраструктура
и/или резултатите от финансираната
научноизследователска дейност ще се
използват и за стопанска дейност, то
нейният дял ще бъде с чисто допълващ
характер, т.е. ако е пряко свързана и
необходима за функционирането на
научноизследователската
организацията или инфраструктура или
е неразривно свързана с нейното
основно нестопанско използване, и е с
ограничен обхват.
За целите на операцията ще се счита, че
това е така, ако стопанските дейности
потребяват точно същите ресурси (като
материали,
оборудване,
труд
и
постоянен капитал) като нестопанските
дейности и капацитетът, отпускан всяка
година за тези дейности, не надвишава
20 % от съответния общ годишен
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капацитет на инфраструктурата и/или на
дейността.
В случай че кандидатът отговаря
едновременно на условията от 1 и 2,
оценителната комисия следва да
приеме, че критерият е изпълнен и
финансирането съответства на т.20
от Рамката.
В случай че кандидатът не отговаря на
което и да е от условията от 1 и 2,
оценителната комисия следва да
приеме, че критерият не е изпълнен и
финансирането не съответства на т.
20 от Рамката.
В случай, че предвидените дейности за
изграждане и/или модернизиране на
инфраструктура са в съответствие с чл.
26 от Регламент (ЕС) № 651/2014, са
изпълнени
кумулативно
следните
условия:
1. Посоченото в секция 6 от Формуляра
за кандидатстване съфинансиране е
с източник собствени средства на
кандидата или средства от външни
източници, при които са изключени
публични средства.

Декларация за държавни
помощи; Декларация на
представляващия
кандидата; Формуляр за
кандидатстване, секции 6 и
11;
Финансов
анализ;
Счетоводна политика на
кандидата; Договор за
финансиране по програма
Хоризонт
2020,
WIDESPREAD -, Teaming,
фаза 2.

19. 2. Кандидатът е декларирал, че:
4
.
- Достъпът до инфраструктурата е
отворен за няколко ползватели и
се предоставя на прозрачна и
недискриминационна основа.

4

-

Преференциален достъп при поизгодни условия могат да получат
само предприятията, които са
финансирали поне 10 % от
инвестиционните разходи за
инфраструктурата.

-

Достъпът е пропорционален на
приноса на предприятията към
инвестиционните разходи и е

Една от контролите с номер 16 или номер 17 следва да е получила отговор „да“
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планирано условията
оповестяват публично.

да

се

В случай че кандидатът отговаря
едновременно на двете условия,
оценителната комисия следва да
приеме, че критерият е изпълнен и
финансирането е по реда на чл. 26 от
Регламент (ЕС) № 651/2014.
В случай че кандидатът не отговаря на
което и да е от двете условия,
оценителната комисия следва да
приеме, че критерият не е изпълнен и
финансирането не е по реда на чл. 26 от
Регламент (ЕС) № 651/2014.
Ако кандидатът заявява подкрепа за
икономическа дейност то тя не е в някоя
от следните области:

б) сектора на първично производство на
селскостопански продукти;

Формуляр
за
кандидатстване - т. 1
„Кратко
описание
на
проектното предложение“,
т. 2 „Данни за кандидата“
„Код на проекта по КИД
2008“, т. 7 „План за
изпълнение/Дейности
по
проекта“

в) преработка и продажба на
селскостопански продукти, в следните
случаи:

Декларация
държавни/минимални
помощи

а)
сектора
на
рибарството
и
аквакултурите, уредени с Регламент
(ЕС) № 1379/2013;

−
когато размерът на помощта е
20. определен въз основа на цената или
количеството на тези продукти, които се
изкупуват
от
първичните
производители или се предлагат на
пазара от съответните предприятия; или

за

Служебна проверка от НСИ

−
когато помощта е обвързана със
задължението да бъде прехвърлена
частично или изцяло на първичните
производители;
г) сектор стоманодобив в случай на
регионална помощ;
д) сектор въгледобив в случай на
регионална помощ;
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е) сектор корабостроене в случай на
регионална помощ;
ж) сектора за производство
синтетични влакна в случай
регионална помощ;

на
на

з) сектор транспорт, както и свързаната
с него инфраструктура в случай на
регионална помощ;
и) производство и дистрибуция на
електроенергия
и
енергийните
инфраструктури в случай на регионална
помощ.
Дейностите по проекта съответстват на
една или повече приоритетните области
Иновационната
стратегия
за
21. на
интелигентна специализация (ИСИС):

22.

Бюджетът на проекта е в съответствие
със заложените дейности.

Заложените суми са съобразени с
наложилите се в страната пазарни цени
и заложените ограничения на разходите
по процедурата са спазени при
формиране на бюджета. Разходите са
допустими и не се дублират.
В случай че проектното предложение
съдържа недопустими разходи или
23.
разходи,
които
се
дублират,
оценителната комисия следва да ги
отстрани.
В случай че планираните разходи не
съответстват на пазарните цени,
оценителната комисия следва да
извърши
служебна
редукция
на
бюджета на проекта.

Формуляр
за
кандидатстване, секции 1 и
11**;
Договор
за
финансиране по програма
Хоризонт
2020,
WIDESPREAD
Teaming,фаза 2.
Формуляр
за
кандидатстване, секции 5 и
7**;
Количественостойностна
сметка;
Технически спецификации на
планираното оборудване.
Формуляр
за
кандидатстване,
секция
5**;
Количественостойностна
сметка
и
обяснителна записка за
планираните инвестиционни
дейности;
Технически
спецификации
на
планираното
оборудване;
Оферти и/или извлечения от
каталози на производител/
доставчик и/или проучвания
в интернет за активи.
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Финансовият анализ е изготвен в
24. съответствие с планираните дейности и
бюджета на проекта.

Формуляр
за
кандидатстване, секции 5 и
7**; Финансов анализ.

Изчислените
нетни
приходи
приспаднати от размера на БФП.

Формуляр
за
кандидатстване,
секция
5**; Финансов анализ.

25.

са

* Конкретните точки от условията за кандидатстване ще бъдат прецизирани
след подготовка на условията за кандидатстване;
** Конкретните секции от формуляра за кандидатстване ще бъдат прецизирани
след подготовка на образеца на формуляр за кандидатстване
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