КН.НОИР.З.2.2.26052015 – за иформация

ПРОТОКОЛ
от проведена писмена процедура за неприсъствено вземане на решение
от Комитета за наблюдение на Оперативна програма
„Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
м. февруари 2015 г.
/период на провеждане 06.02.2015 г. – 05.03.2015 г./

Описание
На основание чл. 19, ал. 1 от Вътрешните правила за работа на Комитета за
наблюдение (КН) на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен
растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР) и в изпълнение на решения, взети на Първото заседание
на КН, бе проведена писмена процедура за неприсъствено вземане на решение по
предложените от Управляващия орган (УО) на ОП НОИР за одобрение:
• проект на Примерна методология за техническа и финансова оценка на
проектни предложения при процедури за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ;
• проект на Примерна методология за техническа и финансова оценка на
проектно предложение по процедура за подбор на проекти;
•

проект на Критерии за оценка на качеството на проектопредложения по
приоритетни оси 2 и 3 на ОП НОИР;

•

проект на Вътрешни правила за работа на КН на ОП НОИР, изменен в
Раздел VII за създаване на постоянен Подкомитет „Научни изследвания и
технологично развитие“.

Писмената процедура се проведе в два етапа в периода от 06.02.2015 г. до
05.03.2015 г.
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Етап 1
С писмо изх. № 9107-38/06.02.2015 г. на проф. Тодор Танев, министър на
образованието и науката и председател на КН на ОП НОИР, бе иницирана писмена
процедура.
На 09.02.2015 г. Секретариатът на КН на ОП НОИР изпрати по електронна поща
горепосоченото писмо до членовете на КН, наблюдателите и техните заместници.
Съгласно чл. 19, ал. 3 от Вътрешните правила за работа на КН на ОП НОИР, бе
определен срок до 18.02.2015 г. вкл. за изпращане на писмени становища по направените
от УО предложения на документи.
При съгласувателната процедура получените в срок становища бяха отразени в
обобщена справка, включваща получените бележки по представените документи и
реакцията на УО по тях.

Етап 2
Съгласно чл. 19, ал. 6 от Вътрешните правила за работа на КН на ОП НОИР, на
26.02.2015 г. Секретариатът на КН на ОП НОИР изпрати по електронна поща писмо изх.
№ 9107-54/26.02.2015 г. на проф. Тодор Танев, министър на образованието и науката и
председател на КН на ОП НОИР до членовете на КН, наблюдателите и техните
заместници, с което се даде начало и на втори етап от провеждането на писмената
процедура.
Във втория етап на КН бе представена обобщена справка, включваща получените
бележки по представените документи и реакцията на УО по тях, както и проект на
преработените документи съгласно приетите от УО коментари и бележки получени на
първи етап от писмената процедура.
Във връзка с получено становище от Централно координационно звено в
Администрацията на Министерски съвет (т. 4 от Справката за отразяване на становища,
получени след съгласуване с КН на ОП НОИР) „Проект на Критерии за оценка на
качеството на проектопредложения по приоритетни оси 2 и 3 на ОП НОИР“ отпадна като
отделен документ за одобрение от КН.
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В срок до 05.03.2015 г. вкл. членовете на КН на ОП НОИР трябваше да представят
своите решения по следните документи:
•

проект на Примерна методология за техническа и финансова оценка на
проектни предложения при процедури за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ;

•

проект на Примерна методология за техническа и финансова оценка на
проектно предложение по процедура за подбор на проекти;

•

проект на Вътрешни правила за работа на КН на ОП НОИР, изменени в
Раздел VII ПОДКОМИТЕТИ.

Заключение
В Секретариата на КН на ОП НОИР постъпиха в срок 37 решения за одобрение на
предложените за съгласуване документи на Етап 2 от писмената процедура (от общо 53
членове на КН с право на глас). Не са постъпили отрицателни решения от членове на КН.
На основание чл. 19, ал. 7 от Вътрешните правила за работа на Комитета за
наблюдение (КН) на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен
растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР), като резултат от проведената писмена процедура КН
взе следните решения:
1. КН на ОП НОИР одобрява предложения от Управляващия орган проект на
Методология за техническа и финансова оценка на проектни предложения при
процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
2. КН на ОП НОИР одобрява предложения от Управляващия орган проект на
Методология за техническа и финансова оценка на проектно предложение по
процедура за подбор на проекти.
3. КН на ОП НОИР одобрява предложения от Управляващия орган проект на
изменение на Вътрешни правила за работа на КН на ОП НОИР в Раздел VII
ПОДКОМИТЕТИ.
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