ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“
2014-2020

 Основна цел на процедурата: предоставяне на подкрепа за
коопериране и създаване на клъстери в България, развитие на
капацитета и интернационализацията на вече създадени такива
като фактор за повишаване на конкурентоспособността и бизнес
развитието.

 Очаквани резултати: повишаване степента на интеграция и
сътрудничество на местните доставчици в посока максимално
използване на техния капацитет за разработка на конкурентни
бизнес продукти и услуги и насърчаване на активното присъствие
на регионалния, националния и външния пазари.
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 Общ бюджет на процедурата – 39 116 600 лв. (20 млн.евро)
 Разпределение на наличния бюджет в зависимост от
категорията (съобразно етапа на развитие) на клъстеракандидат:

Средства

Клъстери в начален
етап на развитие

Развиващи се
клъстери

Развити клъстери

7 823 320 лева
4 000 000 евро

23 469 960 лева
12 000 000 евро

7 823 320 лева
4 000 000 евро
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 Минимален и максимален размер на заявената безвъзмездна
финансова помощ:

Минимален размер

Максимален размер

Клъстери в начален етап на развитие: 391 166 лева

100 000 лева

Развиващи се клъстери: 1 500 000 лева

Развити клъстери: 2 000 000 лева
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 Максимален интензитет на помощта по Компонент 1 и
Компонент 2: 80 %
 Максимален интензитет на помощта по Компонент 3:

Категория на
предприятието (клъстер)

Максимален интензитет на
помощта за дейности
извън ЮЗР (NUTS2)

Максимален интензитет на
помощта за дейности
в ЮЗР (NUTS2)

Микро и малки
предприятия

70 %

45 %

Средни предприятия

60 %

35 %
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 Помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013
на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането
на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на
Европейския съюз към помощта „de minimis“, приложим по
Компонент 1 и Компонент 2;
 Регионална инвестиционна помощ съгласно чл. 13 и чл.
14 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 L 187/26.06.2014), приложим
по Компонент 3.
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 Kандидати, категоризирани като клъстери в начален етап на развитие,
развиващи се клъстери или развити клъстери след категоризиране,
извършено от ИАНМСП.
 Кандидати, които са обединения под формата на:
- клъстери, регистрирани като сдружения в частна полза по смисъла на
ЗЮЛНЦ или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държавачленка на ЕИП;
- клъстери - юридически лица, регистрирани по ТЗ или еквивалентно лице по
смисъла на законодателството на държава-членка на ЕИП.
Клъстери, създадени като обединения - дружества по смисъла на ЗЗД са допустими
по процедурата само и единствено, когато в периода от датата на обявяване на
процедурата до датата на подаване на заявлението за категоризиране
регистрират клъстерно обединение (с идентични членове/участници) под една от
посочените по-горе две правни форми.
 Кандидатите следва да са създадени, регистрирани (вписани/оповестени в
съответния регистър) като обединения преди датата на обявяване на
процедурата.
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 Kандидати - клъстери, които могат да включват:
a) юридически лица и/или еднолични търговци, регистрирани по ТЗ или Закона за кооперациите
или еквивалентни лица по смисъла на законодателството на държава-членка на ЕИП;
б) юридически лица с нестопанска цел, регистрирани съгласно ЗЮЛНЦ или еквивалентно лице по
смисъла на законодателството на държава-членка на ЕИП;
в) професионални училища и професионални гимназии съгласно чл. 26 от Закона за народната
просвета;
г) акредитирани български висши училища;
д) Българска академия на науките и нейни институти и академични специализирани звена;
е) Селкостопанска академия и институти към нея;
ж) експериментални лаборатории и изследователски институти по смисъла на чл. 60 от Закона за
администрацията ;
з) научни организации по смисъла на параграф 1, т.1. от Допълнителните разпоредби на Закона
за насърчаване на научните изследвания ;
и) Общини и/или Областни администрации.
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 Кандидатите трябва да включват
членове:

следния минимален брой

• клъстери в начален етап на развитие – минимум 7 (седем) юридически лица
и/или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за
кооперациите или еквивалентни лица по смисъла на законодателството на
държава-членка на Европейското икономическо пространство.
• развиващи се клъстери – минимум 10 (десет) юридически лица и/или
еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за
кооперациите или еквивалентни лица по смисъла на законодателството на
държава-членка на Европейското икономическо пространство и поне едно висше
учебно заведение или научно-изследователска организация (букви „г” до „з“).
• развити клъстери – минимум 15 (петнадесет) юридически лица и/или
еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за
кооперациите или еквивалентни лица по смисъла на законодателството на
държава-членка на Европейското икономическо пространство и поне едно висше
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учебно заведение или научно-изследователска
организация (букви „г” до „з“).

 Kандидати (клъстери), които отговарят на изискванията за микро, малко или
средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и
Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014;
 Кандидати (клъстери), при които минимум 50% от броя на участващите в
клъстера юридически лица и/или еднолични търговци, регистрирани по
Търговския закон или Закона за кооперациите или еквивалентно лице по смисъла
на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо
пространство, са микро, малки или средни предприятия и развиват своята
основна икономическа дейност в определените в Националната стратегия за
насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 групи сектори на
икономическа
дейност
съгласно
тяхната
технологична
интензивност
(високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства;
интензивни на знание услуги; нискотехнологични и средно нискотехнологични
промишлени производства).
 Кандидати (клъстери), които реализират дейността, за която кандидатстват в
една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и
средните предприятия 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност
съгласно тяхната технологична интензивност.
10

 Дейността, за която кандидатстват се отнася до:

• сектора на рибарството и аквакултурите, уредени с Регламент
1379/2013;

(ЕС) №

• сектора на първично производство на селскостопански продукти;
• сектора на преработка и продажба на селскостопански продукти;

• помощи за улесняване на закриването на неконкурентоспособни въглищни
мини в съответствие с Решение 2010/787/ЕС на Съвета.
• сектор стоманодобив;
• сектор въгледобив;
• сектор корабостроене;

• сектора за производство на синтетични влакна;
• сектор транспорт, както и свързаната с него инфраструктура;
• производство
инфраструктури.

и

дистрибуция

на
11

електроенергия

и

енергийните

 Финансирането представлява:
• помощи за дейности, свързани с износ за трети държави или държави
членки, по-конкретно помощите, които са пряко свързани с изнасяните
количества, със създаването и функционирането на дистрибуторска мрежа
или с други текущи разходи, свързани с износа;
• помощ, поставена в зависимост от преференциално използване на
национални продукти спрямо вносни такива;
• помощ, която ще се използва за придобиването на товарни автомобили от
предприятия, които осъществяват сухопътни товарни превози за чужда сметка
или срещу възнаграждение.
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 Са предприятия, които:
• са закрили същата или подобна дейност в Европейското икономическо
пространство през двете години, предхождащи подаването на проектното
предложение, или които, към момента на подаване на проектното
предложение, имат конкретни планове да закрият такава дейност в срок до
две години след приключването на първоначалната инвестиция, за която се
кандидатства за помощта в съответния регион;
• са обект на неизпълнено разпореждане за възстановяване вследствие на
предходно решение на Европейската комисия, с което дадена помощ се
обявява за незаконосъобразна и несъвместима с общия пазар;
• са предприятия в затруднено положение.
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 микро предприятия по смисъла на чл. 3-4 от ЗМСП, които имат
седалище или клон със седалище на територията на селски район и
са заявили за подпомагане дейности по проекта, които ще се
осъществяват в община на територията на селските райони в
Република България.
 предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности за
преработка и/или маркетинг на горски продукти.
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 микро предприятия, по смисъла на чл. 3-4 от ЗМСП, осъществяващи
инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански
продукти в неселскостопански продукти извън приложение № I от Договора
за създаване на европейската общност, или с производството на памук, в
случай че тези инвестиции се осъществяват на територията на
селските райони.
 малки и средни предприятия, по смисъла на чл. 3-4 от ЗМСП,
осъществяващи инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на
селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън приложение
№ I от Договора за създаване на европейската общност, или с
производството на памук, с изключение на хляб, тестени и сладкарски
изделия, в случай че тези инвестиции се осъществяват на територията
на селските райони.
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 Предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности, които съгласно
КИД 2008 попадат в Сектор С - код на икономическа дейност 10
„Производство на хранителни продукти” и код 11 „Производство на
напитки”:
- 10.1. „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови
ястия”;
- 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;
- 10.3. „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;
- 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
- 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;
- 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;
- 10.81. „Производство на захар”;
- 10.83. „Преработка на кафе и чай”;
- 10.84. Производство на хранителни подправки и овкусители;
- 10.91. „Производство на готови храни за животни”;
- 11.02. „Производство на вина от грозде”;
- 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;
- 11.06. „Производство на малц”.
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 Проектите трябва да се изпълняват от категоризирани
клъстери,

съгласно

Методология

за

категоризиране

на

клъстери (Приложение Б към Условията за кандидатстване);

 Проекти на клъстери в начален етап на развитие следва
да включват дейности САМО по Компонент 1 и/или
Компонент 2. Проекти на развиващи се и развити
клъстери следва да включват дейности САМО по Компонент
2 и/или Компонент 3.
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 Допустими

за

предложения,

подкрепа

които

по

Компонент

имат

за

свой

3

са

проектни

основен

предмет

осъществяването на първоначални инвестиции в материални и
нематериални активи, свързани със:
− създаване на нов стопански обект, или
− разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект, или
− диверсификацията на продукцията на стопански обект с продукти, които не са
били произвеждани до момента в стопанския обект, или
− основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански
обект;
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 Проектът следва да бъде съфинансиран от страна на
кандидата.
 Проектът следва да се изпълнява на територията на
Република България.
 Проектът следва да е в съответствие с хоризонталните

политики, залегнали в чл. 7 и чл. 8 на Регламент (ЕС) №
1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета.
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Компонент

1:

Изграждане

и

подкрепа

за

организационно-

административно укрепване на клъстера

• Създаване и ресурсно обезпечаване на дейността на административното тяло
на клъстера – осигуряване на необходимия персонал за управление и

координация на клъстерните дейности, ресурсно обезпечаване, закупуване на
компютърно оборудване за нуждите на административното тяло на клъстера.

• Повишаване капацитета на административното тяло

на клъстера

за

управление и координация на клъстера – участие в семинари, обучения,
конференции, информационни събития, обмяна на опит и добри практики.
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Компонент

2:

Коопериране,

създаване

на

сътрудничества

и

интернационализация
• Подпомагане развитието на клъстера и привличане на нови членове:
– организиране и участие в събития за представяне на клъстера и на неговите

продукти/услуги, разширяване и развитие на дейността на клъстера,
привличане на нови клиенти и нови членове на клъстера и създаване на
мрежи между членовете на клъстера;
– организиране и участие в специализирани обучения в страна и чужбина за

повишаване на капацитета на клъстера за създаване на сътрудничества и
интернационализация.
• Публичност и визуализация на проекта

• Одит на проекта
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Компонент

2:

Коопериране,

създаване

на

сътрудничества

и

интернационализация
• Насърчаване на клъстерния маркетинг:
− разработване на маркетингова или стратегия за интернационализация на клъстера, в случай
че клъстерът няма разработени такива;
− консултантски услуги за стъпването на друг пазар, вкл. изследвания и информация за
таргeтираните пазари;
− популяризиране на името (марката) на клъстера и на неговите продукти/услуги – изготвяне
и отпечатване на брошури и информационни материали, интернет страници и информационни
бази-данни за дейността на клъстера;
− участие на клъстера в национални и международни изложения и панаири;

− установяване и насърчаване на сътрудничеството с други клъстери, включително в други
страни и изграждане на транснационални клъстерни връзки;
− осигуряване на експерт създаване на сътрудничества и интернационализация;
− придобиване на европейски клъстерен лейбъл (етикет), издаден от Европейския
секретариат за клъстерни анализи.
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Компонент 3: Развитие на споделени инфраструктура и ноу-хау
• Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) за общи
клъстерни дейности - оборудване за зали за обучения, тренировъчни
центрове, изпитателни лаборатории, производствени центрове и др.;

• Придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) за общи
клъстерни дейности – специализирани програмни продукти, патенти,
лицензи, „ноу хау”, търговски марки и др.;
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 дейности, чието изпълнение е стартирало преди подаване на проектното предложение;
 дейности, извършени след изтичане на крайния срок за изпълнение на дейностите по проекта,
с изключение на дейността одит на проекта;
 дейности, които вече са финансирани от други публични източници;
 закупуване на дълготрайни активи втора употреба и на дълготрайни активи, които не са
заведени за първи път от получателя на помощта (закупени от първи доставчик или
производител);
 закупуване на дълготрайни материални активи и дълготрайни нематериални активи, които не
са пряко свързани с постигане на целите на проекта и не са предназначени за общи клъстерни
дейности;
 софтуерни системи за управление – ERP, CRM и други подобни системи и модули към тях;
 извършване на строително-монтажни работи (СМР);
 консултантски услуги за разработване на проектното предложение;
 консултантски, юридически и счетоводни услуги от общ характер;
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 закупуване и/или доставка на ресурси за производство, имащи характер на стоковоматериални запаси (суровини, материали, полуобработени компоненти, консумативи за

производството, резервни части);
 закупуване или наемане на транспортни средства и съоръжения съгласно дефиницията в
Приложение Х;
 закриване на неконкурентоспособни въглищни мини;
 дейности, свързани с транспортна и енергийна инфраструктура;
 извеждането от експлоатация или изграждането на атомни електроцентрали;
 инвестиции за постигане на намаляване на емисиите на парникови газове от дейности,
изброени в приложение I към Директива 2003/87/ЕО;
 производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия;
 инвестиции в летищна инфраструктура;
 придобиването на товарни автомобили за сухопътен транспорт;
 всички дейности, които не са сред посочените като допустими.
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 Тематично

приоритизиране – за проекти, попадащи в приоритетните
тематични области на ИСИС за съответния район за планиране (NUTS 2).

 Регионално

приоритизиране – за проекти, които се изпълняват на
територията на Северозападен район за планиране.

 Регионална

концентрация
–
проекти,
които
включват
членове/участници от един и същ регион за планиране на ниво NUTS2;

 Устойчиво

развитие – проекти, които допринасят за подобряване на
ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес на
клъстера.
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 Продължителност на проектите: 18 месеца, считано от датата на влизане в сила на
административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
 Краен срок за представяне на документи за категоризиране пред ИАНМСП:
30 януари 2017 г.
 Краен срок за подаване на проектни предложения пред УО:
28 април 2017 г., 17:30 часа
 Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във
връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване
на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по
електронната поща, посочена по-долу:
clusters@mi.government.bg
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 Категоризирането ще бъде извършено от ИАНМСП, която ще издава
Становище за категория клъстер;
 Категоризирането следва да е извършено преди подаване на
проектното предложение пред УО.
 Кандидатите по процедурата следва да попълнят Заявление за
категоризиране на клъстер по образец и да го представят заедно с
останалите необходими документи за разглеждане от ИАНМСП не покъсно от 30 януари 2017 г.
 Документите се изпращат на ИАНМСП по електронен път на електронен
адрес: opic@sme.government.bg.
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 Крайният срок за изпращане на становище от ИАНМСП на кандидатите е 35
работни дни от датата на получаване на документите;
 Допълнителни разяснения и документи от кандидатите могат да бъдат
изискани като за целта ще бъде предоставян срок от 5 работни дни от
датата на получаване на искането.
 Кандидатите следва да отговарят на критериите за категоризиране
преди датата на обявяване на процедурата. В случай на клъстерно
обединение, създадено като дружество съгласно чл. 357 от ЗЗД и
регистрирано като обединение под една от двете допустими по процедурата
правни форми в периода от датата на обявяване на процедурата до датата
на подаване на заявлението за категоризиране, оценката по посочените
критерии ще бъде извършена спрямо документите представени по
отношение на дружеството, регистрирано съгласно чл. 357 от ЗЗД.
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 Клъстери в начален етап на развитие – над 20 точки и включват
минимум 7 (седем) юридически лица и/или еднолични търговци,
регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите или
еквивалентни лица по смисъла на законодателството на държава-членка на
Европейското икономическо пространство.
 Развиващи се клъстери – над 40 точки и включват минимум 10
(десет) юридически лица и/или еднолични търговци, регистрирани по
Търговския закон или Закона за кооперациите или еквивалентни лица по
смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското
икономическо пространство и поне едно висше учебно заведение или
научно-изследователска организация.
 Развити клъстери – над 70 точки и включват минимум 15
(петнадесет) юридически лица и/или еднолични търговци, регистрирани по
Търговския закон или Закона за кооперациите или еквивалентни лица по
смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското
икономическо пространство и поне едно висше учебно заведение или
научно-изследователска организация.
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 Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се
извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран
формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и
придружителните документи чрез Информационната система за
управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в
България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран
електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на
следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.
 В Приложение А към Условията за кандидатстване са предоставени
детайлни примерни указания за попълване на електронен Формуляр
за
кандидатстване,
прилагането
на
електронно
подписаните
придружителни документи и подаването на проектното предложение с
КЕП.
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 Регулаторна рамка – Закон за управление на средствата от
Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ); ПМС
162/2016 г.
 Срок на извършване на оценка на проектните предложения - до три
месеца от издаването на акта за назначаване на Оценителната
комисия, а в определените в чл. 33, ал.2 от ЗУСЕСИФ случаи – до
четири месеца;
 Етапи на оценяване:
• оценка на административното съответствие и допустимостта
• техническа и финансова оценка
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 Проектното предложение се отнася за обявената процедура за подбор на
проекти;
 Налице са всички документи, представени и попълнени съгласно изискванията,
посочени в Условията за кандидатстване;
 Въз основа на Формуляра за кандидатстване и представените документи е налице
съответствие на кандидатите и проектните дейности с критериите за
допустимост, посочени в Условията за кандидатстване;
 При установена липса на документи и/или друга нередовност, Оценителната
комисия изпраща до кандидата уведомление за установените нередовности, като
определя срок за отстраняване от една седмица;
 Уведомленията за установени нередовности ще се изпращат през ИСУН 2020 чрез
електронния профил на кандидата, като за дата на получаване на уведомлението
се счита датата на изпращането му чрез ИСУН.
 Неотстраняването на нередовностите в срок може да доведе до прекратяване на
производството по отношение на кандидата, до получаване на по-малък
брой точки от проектното предложение или до редуциране на разходи в бюджета
на проекта.
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 След приключване на този етап на оценка, на интернет страницата на УО
(www.opic.bg) и в ИСУН се публикува списък на проектните
предложения, които не се допускат до техническа и финансова
оценка с основанията за недопускане;
 Срок за възражения – една седмица от датата на съобщаването;
 Срок за произнасяне по възражението – една седмица от датата на
получаване;
 Ръководителят на Управляващия орган може да върне проектното
предложение за техническа и финансова оценка или да прекрати
производството по отношение на съответния кандидат.
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 Оценка на всички проектни предложения, успешно преминали
оценка на административното съответствие и допустимостта;
 При установяване на обстоятелства и/или неяснота в
предоставената в проектното предложение информация е
възможно да бъдат изискани документи/разяснения от
кандидатите в срок от една седмица;
 Предоставяната допълнителна информация не следва да
съдържа елементи, водещи до подобряване на първоначалното
проектно предложение.
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 При наличие на недопустими разходи или на разходи, които не са
съпоставими с пазарните цени за аналогични активи, Оценителната
комисия служебно коригира/премахва съответните разходи от
бюджета на проекта;
 В случай че проектното предложение получи „0” точки по показател
„Реалистичност на разходите по проекта“, проектното
предложение се отхвърля;
 Минимален праг за класиране: 45 точки;
 Проектните предложения се класират в низходящ ред съобразно
получената оценка, като се изготвят отделни списъци за класиране в
зависимост от категорията на клъстера.
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 Да са необходими за изпълнението на проекта и да отговарят на принципите
за добро финансово управление - икономичност, ефикасност и ефективност на
вложените средства;
 Да бъдат извършени след датата на подаване на проектното предложение и
до изтичане на крайния срок, определен за представяне на финалния отчет за
изпълнение на дейностите по проекта;
 Да са в съответствие с категориите разходи, включени в административния
договор и да са за реално доставени продукти и извършени услуги;
 За разходите да е налична адекватна одитна следа, включително да са
спазени изискванията за съхраняване на документите по чл. 140 от Регламент
(ЕС) № 1303/2013 и да са действително платени не по-късно от датата на
подаване на междинния/финалния отчет по проекта от страна на
бенефициента. Разходи, подкрепени с протоколи за прихващане, не се считат
за допустими;
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 Да бъдат подкрепени от оригинални разходооправдателни документи и да са
отразени в счетоводната документация на бенефициента чрез отделни
счетоводни аналитични сметки или в отделна счетоводна система.

 Следва

да се има предвид, че при разходването на средствата от бюджета
бенефициентите следва да спазват правилата за определяне на изпълнители
на дейности по проекта, които са заложени в Глава Четвърта на Закона за
управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни
фондове, относимите подзаконови нормативни актове и изискванията на
Управляващия орган. За улеснение на бенефициентите при прилагането на
описаните правила УО е публикувал на сайта си Ръководство за изпълнение
на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.
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 Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на
работодателя) на персонала на административното тяло на клъстера.
Разходите за възнаграждения са допустими за квалифициран персонал, нает
единствено на трудов договор за минимум 4 работни часа на ден.
Размерът на брутното трудово възнаграждение за 8 часов работен ден не трябва да
надвишава 2 600 лева. Размерът на възнаграждението на персонал, нает за помалко от 8 часа, следва да бъде пропорционално на това на персонал, нает за 8
часа. Възнагражденията следва да бъдат определени на месечна база.
ВАЖНО: Разходите за възнаграждения общо по Компонент 1 и Компонент 2 не
трябва да превишават 50% от общо допустимите разходи по проекта.
ВАЖНО: За кандидати, които имат приключени договори за безвъзмездна
финансова помощ по процедури BG161PO0003-2.4.01 „Подкрепа за развитието
на клъстерите в България“ и BG161PO0003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на
клъстерите
в
България“
по
оперативна
програма
„Развитие
на
конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 разходите за
възнаграждения са недопустими.
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 Разходи за участие в семинари, обучения, конференции, информационни
събития, обмяна на опит и добри практики за административното тяло на
клъстера – разходи за такси за участие в посочените събития и разходи за
командировки (пътни, дневни и квартирни);
ВАЖНО: Разходите за командировки следва да съответстват на изискванията
на Наредбата за командировки в страната и Наредбата за служебните
командировки и специализации в чужбина

 Режийни разходи, разходи за офис консумативи и разходи за наем на работни
помещения на административното тяло на клъстера – до 2 000 лева на месец;
 Разходи за придобиване на компютърно
административното тяло на клъстера.

оборудване

за

нуждите

на

ВАЖНО: Разходите по Компонент 1 са допустими само за проекти на
клъстери в начален етап на развитие.
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 Разходи за организиране и участие в събития за представяне на клъстера и на
неговите продукти/услуги, разширяване и развитие на дейността на клъстера,
привличане на нови клиенти и нови членове на клъстера и създаване на мрежи
между членовете на клъстера:
• разходи за наем на зали и техника;
• разходи за такси за участие и разходи за командировки (пътни, дневни и
квартирни) на представители на административното тяло на клъстера и на
организации-членове на клъстера;
 Разходи за организиране и участие в специализирани обучения в страната и
чужбина за повишаване капацитета на клъстера за създаване на сътрудничества
и интернационализация:
• разходи за наем на зали и техника;
• разходи за такси за участие и разходи за командировки (пътни, дневни и
квартирни) на представители на административното тяло на клъстера и на
организации-членове на клъстера;
 Разходи за установяване и насърчаване на сътрудничеството с други клъстери,
включително в други страни и изграждане на транснационални клъстерни връзки
- разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на представители на
административното тяло на клъстера и на организации-членове на клъстера;
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•
•
•
•

Разходи за участие в национални и международни изложения и панаири:
разходи за такси за участие;
разходи за наем на изложбени площи;
разходи за транспортиране на експонати;
разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на представители на
административното тяло на клъстера и на организации-членове на клъстера;

ВАЖНО: Допустимите разходи за командировки общо по Компонент

1 и
Компонент 2 следва да бъдат до 20% от общо допустимите разходи по проекта.

 Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на
работодателя) за експерт създаване на сътрудничества и интернационализация –
за един служител, нает на трудов договор и пълен работен ден.
ВАЖНО: Разходите за възнаграждения по Компонент 2 следва да отговарят на
изискванията за разходи за възнаграждения по Компонент 1. В случай, че са
предвидени разходи за възнаградения и по Компонент 1, и по Компонент 2,
същите сумарно следва да са до 50% от общо допустимите разходи по проекта.
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 Разходи за разработване на маркетингова стратегия или стратегия за
интернационализация на клъстера (в случай че няма разработени такива до
момента) – до 20 000 лв;
 Разходи за консултантски услуги за стъпването на друг пазар, вкл. изследвания и
информация за таргетираните пазари – до 20 000 лв;
 Разходи за популяризиране на името (марката) на клъстера и на неговите
продукти/услуги - изготвяне и отпечатване на брошури и информационни
материали, интернет страници и информационни бази данни за дейността на
клъстерите – до 10 000 лв;
 Разходи за придобиване на европейски клъстерен лейбъл (етикет), издаден от
Европейския секретариат за клъстери анализи (European Secretariat for Cluster
Analysis);
 Разходи за публичност и визуализация – до 2 000 лв;
 Разходи за одит на проекта – до 10 000 лв (приложимо за проекти със стойност
на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро (1 466 872,50 лева)
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 Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) за общи
клъстерни дейности – оборудване за зали за обучения, тренировъчни центрове,
изпитателни лаборатории, производствени центрове и други;
 Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) за
общи клъстерни дейности – специализирани програмни продукти, патенти,
лицензи, „ноу-хау“, търговски марки и други.
Дълготрайните материални и нематериални активи, следва да бъдат
използвани единствено в стопанския обект, който получава помощта, да бъдат
амортизируеми, да бъдат закупени при пазарни условия от трети страни,
несвързани с купувача, и да бъдат включени в активите на предприятието,
получаващо помощта, съгласно приложимите счетоводни стандарти, както и да
останат свързани с проекта, за който е предоставена помощта, за срок от минимум
три години;
Допустимо е и придобиването на посочените активи чрез договор за краткосрочен
финансов лизинг, в който се съдържа задължението бенефициентът да закупи
актива след изтичането на договора за лизинг, но не по-късно от крайния срок на
изпълнение на проекта. Придобиването чрез финансов лизинг е допустимо при
спазване на условията на чл. 18, ал. 1 и ал. 3 на ПМС № 189/2016 г. И чл. 14, пар. 6
от Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014.
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ВАЖНО: Разходите по Компонент 3 са допустими само за проекти на
развиващи се и развити клъстери.

ВАЖНО: При заявени разходи по Компонент 2 и Компонент 3,

разходите по Компонент 2 следва да бъдат до 50% от общо
допустимите разходи по проекта.
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При изготвянето на бюджета на проекта, кандидатите следва да спазват
националното законодателство относно третирането на ДДС като
„възстановим” и съответно недопустим разход или като „невъзстановим”
и съответно допустим разход по ОПИК и настоящата процедура.
Третирането на ДДС като допустим/недопустим разход за целите на
конкретния проект следва да се отрази в т. 1 „Основни данни“ на
Електронния формуляр за кандидатстване по процедурата.
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 Заложените разходи следва да съответстват на представените пазарни
цени, като е допустимо увеличение до 10 % от стойността на
представената
оферта
и/или
извлечение
от
каталог
на
производител/доставчик/строител и/или проучване в интернет;
 При проверка на съответствието на цени в чуждестранна валута,
посочени в офертата/извлечението от каталог/проучването в интернет,
ще се взима предвид курсът на БНБ към дата 12.12.2016 г.;
 В бюджета не се посочват марки, модели, технически характеристики и
други указващи/насочващи белези към конкретен актив или доставчик;
 В бюджета няма отделни колони за брой и единична стойност.
Кандидатите следва да опишат броя на закупуваните ДМА, ДНА, услуги
и други в описателната част на отделните бюджетни редове;
 На всеки ред следва да се записват само и единствено разходи с
еднакви параметри/технически характеристики и единични цени.
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Вариант 1 - с авансово плащане, междинни плащания и окончателно плащане;
Вариант 2 - само междинни плащания и окончателно плащане;
Вариант 3 - само окончателно плащане.
ВАЖНО:
Авансовото плащане е до 40 % от сумата на одобрената безвъзмездна
финансова помощ.
Общият размер на междинните плащания не може да надхвърля 95%
от стойността на безвъзмездната финансова помощ.
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ВЪЗМОЖНОСТИ

