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ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.013 - МИГ „Долни Чифлик и Бяла” – Мярка 1. „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“
КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА

№
1

Дата на
получаване
06.06.2019г.

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос
Въпрос от: Рая Вълкова
Ел. поща: raya.k.valkova@gmail.com
Въпрос:
Във връзка с обявена процедура BG16RFOP002-1.013 МИГ „Долни Чифлик и Бяла” – Мярка 1. „Подкрепа за
разработване на иновации от стартиращи предприятия“,
моля за следното уточнение!
1. Съгласно Уловията за кандидатстване, допустим
кандидат не може да бъде микропредприятие.

Разяснения от МИГ
Съгласно Условията за кандидатстване по Процедура
BG16RFOP002-1.013 - МИГ „Долни Чифлик и Бяла” – Мярка 1.
„Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи
предприятия“
„Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат
разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до три седмици
преди крайния срок за подаване на проектни предложения.

Допълнителни въпроси могат да се задават само по
електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва
наименованието на процедурата за подбор на проекти:

Моля да уточните, допустим ли е бенефициент,
регистриран през м. юни, 2019г. като микропредприятие
по ЗМСП?
2. Смята ли се за изкуствено създадено условие
преместване на седалище на съществуваща фирма на
адрес в Община Бяла?

Адрес на електронна поща: migd4b@abv.bg
Отговорите на въпросите на кандидатите се публикуват на интернет
страницата на МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ - http://www.mig-db.org/
и в ИСУН 2020 в 10-дневен срок, считано от датата на тяхното
получаване, но не по-късно от две седмици преди определения краен
срок за подаване на проектни предложения по процедурата.
МИГ прави следните разяснения:
Отговор на въпрос 1:
За да са допустими за финансиране по настоящата процедура
кандидатите следва да отговорят на всички критерии за допустимост,
посочени в раздел 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“,
един от които е кандидатът да отговаря на изискванията за малко
или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни
предприятия (ЗМСП). Освен това моля да обърнете внимание, че
съгласно критериите за допустимост, кандидати могат да участват в
процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна
финансова помощ, в случай че не са недопустими кандидати
съобразно демаркационната линия с други планове и програми,
финансирани със средства на ЕС.
В конкретния случай, бенефициент – микро-предприятия по ЗМСП
е недопустим кандидат съобразно демаркационната линия с
Програма за развитие на селските райони 2014-2020.
С цел избягване на припокриването на интервенциите между
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 20142020 и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020,
подкрепа по процедура BG16RFOP002-1.013 – МИГ „Долни Чифлик
и Бяла” – Мярка 1. „Подкрепа за разработване на иновации от
стартиращи предприятия“ не могат да получават кандидати, които са
микро-предприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и
средните предприятия.

Допълнително Ви препоръчваме да се запознаете се с раздел 11.2.
„Критерии за недопустимост на кандидатите“, където подробно са
посочени недопустимите по процедурата кандидати.

Отговор на въпрос 2:
За да са допустими за финансиране по настоящата процедура
кандидатите следва да отговорят на всички критерии за допустимост,
посочени в раздел 11.1, един от които е кандидатите да имат
постоянен адрес (в случай на ET), седалище и адрес на
управление на територията на действие на МИГ „Долни Чифлик
и Бяла“ и да осъществяват дейностите по проекта на
територията на действие на МИГ „Долни Чифлик и Бяла“;
Клонове на юридически лица, регистрирани на територията на
МИГ „Долни Чифлик и Бяла“, не могат да участват в
процедурата за подбор на проекти поради липсата на
самостоятелна правосубектност.
Моля, запознайте се с Условията за кандидатстване по процедурата,
в които е представена подробна информация относно целите на
процедурата, допустимостта на кандидатите, дейностите и
разходите.

