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Предприятието ни подготвя проектно предложение по
процедура BG16RFOP002-2.033 МИГ Кирково-Златоград
ИК 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в
МСП на територията на МИГ Кирково-Златоград“ и в
тази връзка имаме следният въпрос:
В качеството ни на потенциален кандидат, имаме
натрупана минимална помощ, получени за три поредни
бюджетни години - 2016, 2017 и 2018 г. Към момента
на кандидатстване ще попълним Декларация за
минимални помощи по образец (Приложение Д и Прил.
Д1 към Условията за кандидатстване, в която ще
посочим размера на получените минимални помощи.
Част от получената минимална помощ е за 2016
година. Дейностите по оценка на проектното
предложение, както и евентуалното одобрение на
проектното предложение и сключването на договор за
безвъзмездна помощ ще бъде през 2019 година, когато
трите поредни бюджетни години ще бъдат 2017, 2018 и
2019. Към момента на подписване на договора за
безвъзмездна помощ (при евентулно одобрение)
размерът на помощта de minimis ще бъде различен (понисък) от този посочен в декларация Приложение Д и
Прил. Д1 към Условията за кандидатстване.
Въпросът ни е, дали е допустимо към момента на
кандидатстване да заявим в проектното предложение
размер на безвъзмездна финансова помощ, превишаващ
допустимия размер от 200 хиляди евро, който обаче,
към момента на подписване на договора през 2019

В Условията за кандидатстване по процедурата на МИГ КирковоЗлатоград е посочено, че за проекти по настоящата мярка, се прилагат
правилата за минимална помощ (правилото de minimis) по смисъла на
Регламент (ЕС) № 1407/2013.
В приложение Ж- Критерии и
методология за оценка, част «Финансови ограничения и интензитет на
помощта» е записано, че «При надхвърляне на размера на минималната
помощ, Комисията за подбор в процеса на оценка и/или УО преди
сключване на административния договор отказват предоставяне на
помощта или служебно намаляват размера помощта до допустимия
размер по Регламент (ЕС) № 1407/2013”. Този въпрос е уреден и в чл. 13
(8) от ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА № ВП.4 - за работа на Комисия за подбор на
проекти по процедури по ОПИК
В заключение, по поставения въпрос,
На етап Техническа и финансова оценка на проектните предложения
Оценителната комисия прави проверка за непревишаване на размерите
на минималната помощ и дори и процедурата по договаряне да се
извършва през 2019 г., не е допустимо да се одобри БФП под отлагателно
условие, че предприятието ще спре да превишава максимално
допустимия праг на de minimis в един бъдещ момент.
Допълнително, горепосочената декларация се представя от
кандидатите на етап кандидатстване и впоследствие, в случай на
одобрение на проектното предложение и при наличие на настъпили
промени в декларираните обстоятелства – преди сключване на
административния договор за безвъзмездна финансова помощ.
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година ще бъде в рамките на допустимия размер по Таково е и становището на УО на ОПИК по аналогичен казус в
правилата за минимална помощ (правилото de minimis) разяснения по въпрос №26 по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие
по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на на управленския капацитет и растеж на МСП“
Комисията от 18 декември 2013 г. относно
прилагането на членове 107 и 108 от Договора за
функционирането на Европейския съюз към помощта de
minimis, публикуван в Официален вестник на ЕС L 352 от
24.12.2013 г.
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С уважение,
В. Кехайов
Подател: В. Кехайов
Ел.поща:
Здравейте,
В пакета от документи за кандидатстване имате
Приложение Л (за НСИ), същевременно не е в
изискуемите документи на етап кандидатстване, както
и не е включено в ИСУН в раздел 12. Техническа
неточност ли е и трябва ли да го прилагаме на етап
кандидатстване?
Поздрави,
Ел. поща: mkonsulting@mail.bg

В условията за кандидатстване е посочено (стр.50), че Декларация за
съгласие данните на кандидата да бъдат представени от НСИ на УО по
служебен път (Приложение Л към Условията за изпълнение) е част от
документите, които се представят на етап договаряне като
документацията по чл. 26, ал. 1 на ЗУСЕСИФ.
На етап кандидатстване, Приложение Л не се изисква. Включено е и в
комплекта Документи за попълване към Условия за кандидатстване, и в
комплекта Документи към Условия за изпълнение. Първото е излишно.

SALI BEKIR
RAMADAN
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