МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

СПРАВКА
за отразяване на коментарите след обществено обсъждане на документите, определящи условията за кандидатстване и
условията за
изпълнение на одобрените проекти по процедура BG05M9OP001-1.020 „Подкрепа за предприемачество“
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за периода 2014-2020г.
№

1.

Физическо
Дата на
/Юридиче
получаване
ско лице
подало
коментара
Христина
24.01.2017 г.
Василева

Възражения/Предложения

Приема/ Не приема
Мотиви

Уважаеми господа,

Не
се
приема.
Изчисляването
на
От приложения текст за кандидатстване се разбира, че на
финансовия капацитет на
условията за финансов капацитет кандидатът/партньора трябва да съществуващите
и
отговаря и през предходната и през текущата година, а
новосъздадените
новосформираните само през текущата година.
юридическа
лица
се
Според мен това е дискриминация на съществуващите
извършва съгласно раздел V
юридически лица.
на
приложената
към
документите за информация
С уважение,
Методика за оценка на
финансов капацитет.
Христина Василева

1

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

2.

Николай
Манолов

25.01.2017 г.

Здравейте,
парите които са заделени за предприемачество по схемата са
обидно малко. Ако решим че една част за социалните партньори,
въпросът е колко проекта ще финансирате с останалите и до какъв
резултата ще доведе това?
Силно вярвам че това няма да е последния вариант на Насоките за
кандидатстване!

Не се приема. Съгласно
критериите за операция
"Подкрепа
за
предприемачество",
одобрени
на
заседание
на Комитета за наблюдение
на ОП РЧР 2014-2020, е
определен
размера
на
бюджета на процедурата,
както
и
допустимите
кандидати и партньори.
Същите са отразени в
публикуваните за публично
обсъждане
Условия за
кандидатстване.
Целта
на
настоящата
процедура е да подпомогне
и подготви лицата, желаещи
да развиват собствен бизнес,
вкл. безработни и работещи,
да планират и стартират
самостоятелна
стопанска
дейност и самонаемане.
Бюджетът на схемата е
съобразен с дейностите,
предвидени по процедурата,
които са насочени именно
към
постигане
на
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посочената цел, такива са и
индикаторите, които ще
измерват
ефекта
от
процедурата.
Всички
кандидати/партньори трябва
да отговарят на общите и
специфични изисквания за
допустимост, както и да
докажат
оперативен,
административен
и
финансов
капацитет
в
съответствие с чл.125, ал.3,
т.г) на Регламент (ЕС) №
1303/2013г.
Всички
проектни
предложения, подадени в
срок,
се
оценяват
в
съответствие с критериите,
описани в Раздел 21 и 22 от
Условията
за
кандидатстване - оценка на
административното
съответствие
и
допустимостта и техническа
и финансова оценка.
3.

Валентина
Добрева

30.01.2017

Уважаеми господа,

Не се приема. За целите на
схемата в Условия за
3
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В Условията за кандидатстване като допустими кандидати са
посочени „1.1.Центрове за развитие на предприемачеството,
включително:
- Неправителствени организации - юридически лица с нестопанска
цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ;
- Търговци по смисъла на Търговския закон;“
От горния текст не се разбира дали това са три категории
организации „центрове за развитие на предприемачеството, НПО
и търговци по смисъла на Търговския закон“, или две „центрове“, които са регистрирани като НПО или като търговци.
Не успяхме да намерим и легална (или официална) дефиниция за
„център за развитие на предприемачеството“, а търсенето в
интернет дава най-разнородни резултати – от центрове, създадени
към университети, до логистични центрове.
В тази връзка предлагам в Условията за кандидатстване да се
посочи какво точно се разбира под този термин, за да няма
объркване кои са допустимите кандидати – напр. дали
организациите по ЮЛНЦ или ТР могат да се самоопределят като
„Центрове за развитие на предприемачеството“ и на базата на
какво се извършва това определяне – учредителни документи
и/или опит.

кандидатстване, в т.11.2
изчерпателно са описани
категориите
допустими
кандидати. В т.1.1. са
предвидени центрове за
развитие
на
предприемачеството,
неправителствени
организации и търговци по
смисъла на Търговския
закон. Определянето на
кандидата като подобен
център
следва
да
се
основава на сферата и
предмета на дейност на
конкретната
организация,
насочен към подкрепа за
развитие
на
предприемачески умения за
стартиране
на
самостоятелна
стопанска
дейност.

С уважение,
Валентина Добрева
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Промени, извършени от УО:
Условия за кандидатстване:
1. Отстранени технически грешки в Условията за кандидатстване:
- В т.5 „Териториален обхват“ е е редактиран текстът, в т.13.3. „Териториален обхват и място на изпълнение“ е добавен
същият текст за уеднаквяване с таблицата за АСД – т.8
- в т.14.3. „Допустими разходи“, Раздел IV от Бюджета текстът „ОПРОСТЕНИ РАЗХОДИ“ е заменен с „ЕДИННА СТАВКА“
- коригирана техническа грешка в т.24 „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“ – т.10 от
документите на кандидатите и т. 13 от документите на партньорите.
Таблица за административно съответствие и допустимост (ОАСД):
-

-

в Група I е добавена т.6 „Продължителността на проекта е не повече от 24 месеца“, която води до отпадане на проектното
предложение в случаите, в които не е изпълнено това условие. Допълнението е с цел уеднаквяване с Условията за
кандидатстване.
В група IV, т. 5 е коригиран текстът с цел съответствие с Условията за кандидатстване.

Указания за попълване на формуляра за кандидатстване:
-

Допълнен е текстът в т.11.3 „Опит на кандидата и партньора/партньорите (ако е приложимо) в управление/изпълнение на
проекти и/или опит в изпълнение на дейности, като тези включени в проектното предложение“.

5

