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ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ - ПОВИШАВАНЕ НА
КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП” в България (наричана по-долу
в текста „Програмата”) ще допринесе за постигане на общите цели на Норвежкия
финансов механизъм 2014-2021 и по-конкретно намаляване на икономическите и
социални различия в страните от Европейското икономическо пространство и
засилване на двустранните взаимоотношения между Норвегия и странитебенефициенти по Норвежкия финансов механизъм. Програмата има за цел е да
насърчи създаването на ценности и устойчиво развитие на бизнес сектора в
България. Тя е насочена към стимулиране и развитие на дългосрочното бизнес
сътрудничество между Норвегия (наричана по-долу в текста „държавата-донор”) и
България, което се основава на развитие на бизнеса и иновациите.
Меморандумът за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов
механизъм 2014 – 2021 между Кралство Норвегия и Република България определя
Офисът на финансовия механизъм (ОФМ) за програмен оператор и Иновация
Норвегия за оператор на фонда. Цялата комуникация свързана с програмата следва
да се адресира до оператора на фонда. Информация за програмата може да бъде
намерена на Интернет страницата: https://www.innovasjonnorge.no/en/startpage/eea-norway-grants/Programmes/business-development/Bulgaria/
Общ размер на средствата за финансиране на проекти
Общият размер на средствата за финансиране на проекти по настоящата покана е
2,000,000 евро. Средствата са разделени между фокусните области, в следните
индикативни стойности:
-

Иновации за зелена индустрия: 1,500,000 евро.
Технологии на благосъстоянието: 500,000 евро.

Краен срок за подаване на проектни предложения и езиково оформление
За да отговарят на изискванията за допустимост, предложенията трябва да бъдат
подадени до Иновация Норвегия чрез електронния портал, не по-късно от 18
ноември 2021 г, 14:00 ч. българско време.
Езикът на програмата е английски, следователно всички предложения и
придружителни документи трябва да бъдат подадени до Иновация Норвегия на
английски език. Официалните удостоверения и заверените годишни счетоводни
отчети (ако е приложимо) могат да бъдат подадени на български език. Анекс І към
настоящата покана съдържа списък със задължителните приложения.
Кандидатите трябва да уведомят програмния оператор дали са използвали
консултанти при подготовката на проектното предложение. В проектното
предложение трябва да се предостави информация за консултанта (консултантите).
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1.

ФОКУСНИ ОБЛАСТИ, ПРОЕКТИ И ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ

Настоящата покана ще финансира проектни предложения на български стартиращи
предприятия в рамките на програмни области: „Иновации за зелена индустрия” и
„Технологии на благосъстоянието“. Целта е да се финансира разработването и
прилагането на иновативни зелени технологии / продукти, процеси и решения,
както и технологии/продукти, процеси и решения на благосъстоянието.
Очакваният резултат от проектите, финансирани в рамките на настоящата покана, е
повишаване на конкурентноспособността на българските предприятия в
рамките на горепосочените програмни области, под формата на растеж на
оборота и нетната печалба.
Очаква се проектите в рамките на фокусна област „Иновации за зелена
индустрия“ да допринесат и за развитието и прилагането на иновативни технологии,
процеси и решения, както и за намаляване на емисиите на CO2 и по-енергийно
ефективни производствени процеси.
В рамките на фокусна област „Технологии на благосъстоянието“ проектите следва
да допринесат и за развитието и прилагането на иновативни технологии, процеси и
решения, които да помогнат да възрастните хора и хората с увреждания да станат
по-независими и самостоятелни. Продуктите, услугите и решенията трябва да
съдействат за справяне със социалните и здравните предизвикателства на
застаряващото общество. Очаква се технологичните решения да се използват главно
от помощния персонал, който доставя или извършва социални услуги.
Детайлна информация относно допустимите дейности е посочена в раздел 1.2.
Целевата група на Програмата са стартиращи микро и малки предприятия.
Стартиращите предприятия могат да кандидатстват съвместно с партньори.
Партньорите могат да бъдат юридически лица в България или Норвегия.
a. Проект с донорско партньорство се определя като сътрудничество между
водещата фирма от България и поне едно юридическо лице от Норвегия,
които реализират проект, в който всички юридически лица са независими
едно от друго и извършват съответните съществени задачи по изпълнението
на проекта. Тези проекти ще получат допълнителни точки при оценката на
предложенията. За да се получат допълнително точки по проекта,
норвежкият партньор трябва да вземе активно участие в проекта и да има
ефективен принос за неговото изпълнение, както и да сподели с водещата
фирма икономическите и социалните цели, които ще бъдат изпълнени по
проекта. Само доставка на услуги не се счита за партньорство.
b. Партньорски проект се определя като сътрудничество между водещата
фирма от България и поне едно юридическо лице от България, които
реализират проект, в който всички юридически лица са независими едно от
друго и извършват съответните съществени задачи по изпълнението на
проекта. Партньорът трябва да вземе активно участие в проекта и да има
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ефективен принос за неговото изпълнение, както и да сподели с водещата
фирма икономическите и социалните цели, които ще бъдат изпълнени по
проекта. Само доставка на услуги не се счита за партньорство.
1.1 ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ И ПАРТНЬОРИ
Допустими кандидати: Микро и малки предприятия, така както са определени в
Препоръка 2003/361 1 на ЕС, регистрирани като юридически лица в България,
съгласно Търговския закон.
Кандидатът:
-

-

трябва да бъде регистриран не по-рано от 6 месеца и не по-късно от 4 години
от датата на крайния срок за подаване на проектните предложения по
настоящата покана.
Основните дейности на кандидата трябва да са тясно свързани с една от
двете фокусни области на програмата: „Иновации за зелена индустрия“ и
„Технологии на благосъстоянието и асистиран начин на живот“.
Трябва да бъдат предприятия, които не са включени в списъка на малки 2
предприятия, до четири години от датата на регистрацията им и които все
още не са разпределили печалби и не са били образувани чрез сливане.

Допустими партньори: Всяко частно или публично юридическо лице, както
търговско, така и нетърговско, регистрирано като юридическо лице в Норвегия или
в България.
1.1.1. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ ЗА КАНДИДАТИТЕ И ПАРТНЬОРИТЕ
1. Ако кандидатът е регистриран преди повече от една година, той трябва да е
изпълнявал икономическа дейност през годишния финансов период, предхождащ
годината на кандидатстване.
2. В случай, че физическо лице е акционер в повече от едно стартиращо предприятие,
само едно от предприятията може да кандидатства по настоящата покана.
Освен това, не се допускат за финансиране кандидати, в случай че:
(а) са обявили фалит, ако са в производство по несъстоятелност или се намират в
ликвидация; ако са преустановили дейността си, ако са предмет на производство
във връзка с дейността си или ако се намират в каквото и да е сходно положение,
произтичащо от сходна процедура по силата на националното законодателство;
(б) ако са осъдени с влязла в сила присъда за измама, корупция, участие в престъпна
организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите
1

Дефиниция за МСП: https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-definition_en
Предприятия, които не са включени в списъка на малки предприятия са описани в Член 22 –
Помощ за стартиращи предприятия (2): https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=E
2
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интереси, без да има доказателства, че са предприети мерки за коригиране през
последните години;
(в) са обект на неизпълнена заповед за възстановяване на неправомерна или
несъвместима държавна помощ;
(г) са кандидатствали със същото проектно предложение по друга инициатива,
подкрепена с публични средства, по която проектното предложение вече е било
финансирано.
1.2.

ОБЛАСТИ НА ПОДКРЕПА И ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

Всеки кандидат може да кандидатства само и едно проектно предложение в
рамките на настоящата покана за набиране на проектни предложения. Настоящата
покана ще осигури подкрепа за проекти, които са насочени към развитие и
изпълнение на дейности в предприятия, кандидатстващи за финансиране в една от
двете фокусни области. Проектите трябва директно да допринесат за повишаване на
печалбата и подобряване на капацитета за бизнес развитие на предприятието,
изпълняващо проекта.
Иновации за зелена индустрия - допустими дейности
1. Развитие, изпълнение и инвестиране в иновативни екологосъобразни
технологии;
2. Разработване на „зелени” стоки и услуги;
3. Разработване и внедряване на „зелени производствени процеси”.
В допълнение, проектите за иновации за зелена индустрия трябва да допринасят
пряко за реализиране на един или няколко от посочените по-долу показатели за
постигнати резултати:
а). Разработване на иновативни зелени технологии /процеси/ решения;
б). Внедряване на иновативни зелени технологии /процеси/ решения (трябва да
бъдат нови за предприятието);
в). Реализация на пазара на зелени продукти или услуги (нови за пазара).
Всички проекти за иновации в зелената индустрия трябва пряко да допринесат за
положителна промяна на :
а). Прогнозен годишен ръст на оборота;
б). Прогнозен годишен ръст на нетната оперативна печалба.
И двата показателя за резултатите трябва да бъдат избрани във „Образец на
очакваните резултати“. В допълнение, могат да бъдат избрани незадължителни
индикатори като „създадени работни места“.
В допълнение, очаква се проектите, насочени към прилагане на иновативни зелени
технологии / процеси / решения, да допринесат за поне един от следните
показатели за околната среда:
а). Прогнозно годишно намаление на емисиите / еквивалентите на CO2;
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б). Прогнозно годишно намаление на други емисии;
в). Прогнозно годишно събиране на отпадъци от производствени и
експлоатационни процеси за повторна употреба или рециклиране;
г).

Прогнозно годишно намаление на потреблението на енергия;

д). Прогнозна годишна повторна употреба на преработени отпадъци за други
оперативни процеси;
е). Прогнозно годишно намаление на разхода на гориво.
Технологии на благосъстоянието - допустими дейности
1. Разработване, прилагане и инвестиране в иновативни технологии на
благосъстоянието и услуги, които ще помогнат на възрастните хора и хората
с увреждания да станат по независими и самостоятелни.
2. Разработване на продукти, услуги и решения, свързани с технология на
благосъстоянието, които спомагат за посрещане на социалните и здравни
предизвикателства пред застаряващото общество.
3. Разработване, прилагане и инвестиране в технологични решения,
използвани главно от/за подкрепа на персонала, който предоставя или
извършва социални услуги.
Задължителен принос към индикаторите.
Всички проекти за технологии на благосъстоянието трябва пряко да допринесат за
положителна промяна на :
a. Прогнозен годишен ръст на оборота;
б. Прогнозен годишен ръст на нетната оперативна печалба.
И двата показателя за резултатите трябва да бъдат избрани във „Образец на
очакваните резултати“. В допълнение, могат да бъдат избрани незадължителни
индикатори като „създадени работни места“.
Важна забележка: В рамките на настоящата покана ще бъдат подкрепени
дейности за разработка, минимум съответстващи на ниво на техническа готовност
(НТГ) 53. В допълнение се предвижда дейностите по разработка да достигнат НТГ
8 в края на периода на изпълнение на проекта.
1.3. МИНИМАЛНА И МАКСИМАЛНА СУМА НА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО ФИНАНСИРАНЕ
(ГРАНТ) ЗА ВСЕКИ ПРОЕКТ
-

Минималният размер на гранта, за който се кандидатства е 5,000 eвро.

3

За повече информация относно нивата на техническа готовност, моля обърнете се към Препоръките на
Европейската асоциация на изследователските и технологичните организации (EARTO) от Април 2014 г. НТГ 5:
Технология, валидирана в релевантна среда; НТГ 6: Технологията демонстрирана в релевантна среда; НТГ 7:
Прототип, демонстриран в операционна среда; НТГ 8: Завършена и сертифицирана система.
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1.4.

Максималният размер на гранта, за който се кандидатства е 80,000 евро.

РАЗМЕРИ НА ГРАНТОВЕТЕ И СЪФИНАНСИРАНЕ

Размерът на гранта може да достигне 85% от общите допустими разходи по
проекта. Финансовата подкрепа по тази Програма се определя за всеки отделен
случай, като се вземат предвид всички съпътстващи фактори. Размерът на гранта се
определя въз основа на приложимите разпоредби на Регламент (ЕС) 651/2014 на
Комисията4 за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния
пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора, изменен с Регламент (ЕС)
№ 2017/1084.
Водещата фирма трябва да предостави или да осигури останалото съфинансиране в
брой. Партньорите по проекта (в случай, че е приложимо), също биха могли да
осигурят съфинансиране по проекта. Всички допустими разходи по даден проект
могат да формират основата на необходимото съфинансиране. Приносът в натура
не се приема като съфинансиране. Трябва да се спазват приложимите правила и
правно- процесуални норми в областта на обществените поръчки и държавните
помощи.
Кандидатът трябва да представи обосновка за това как предвидените дейности по
проекта и съответните разходи отговарят на критериите за всяка от приложимите
категории държавни помощи.
Следните категории държавни помощи се прилагат по отношение на настоящата
покана:


Помощ за стартиращи предприятия, член 22. Подкрепата да проекти в
рамките на тази процедура ще бъде под формата на грантове – максимален
размер на гранта е 85%.

Следната категория държавна помощ ще бъде приложима и предоставена за
проектните дейности, изпълнявани от партньорите, в случай, че те предоставят
съфинансиране по проекта, както и ако резултатите от изпълнението на проекта се
ползват, както от кандидата, така и от партньора.


Помощ за научно-изследователска и развойна дейност и иновации, член 25
- допустимите разходи за експериментални разработки (НТГ5- НТГ8), максимален
размер на гранта е 60%.

По изключение ще се предоставя финансова помощ под формата на минимално
подпомагане (помощ de minimis) в съответствие с Регламент (ЕС) 1407/2013 на Комисията
(максимум 200,000 евро за период от три фискални години). Приложимия максимален
размер на безвъзмездна финансова помощ е 85%.

4

Известен също като Общ регламент за групово освобождаване [GBER]
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1.5.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТИТЕ

ВАЖНО: Оценката на допустимите разходи за конкретен проект ще се извършва въз
основа на приложимите правни разпоредби за държавни помощи. В случай, че
настоящата покана предвижда ограничения по отношение на разпоредбите за
допустимост на правилата за държавна помощ, текстът на поканата има предимство.
1.5.1. НАЧАЛНА И КРАЙНА ДАТА НА ДОПУСТИМОСТ НА РАЗХОДИТЕ
Разходите в рамките на проектите могат да бъдат допустими от датата на
предоставяне на гранта или от по-късна дата, която е договорена в проектния
договор. В проектния договор се определя крайната дата за допустимост на
разходите, която не може да бъде по-късно от 31 октомври 2023 г. Разходи,
направени след тази крайна дата, не се считат за допустими.
1.5.2. ОБЩИ ПРИНЦИПИ НА ДОПУСТИМОСТ
Допустимите разходи по проектите са разходи, действително направени от
водещата фирма или от партньора по проекта; те трябва да отговарят на следните
критерии:
(а)
да бъдат направени между началната и крайната дата на допустимост на
разходите по проекта, както е посочено в проектния договор;
(б)
да бъдат свързани с предмета на проектния договор и да бъдат посочени в
подробния бюджет на проекта;
(в)

да бъдат пропорционални и необходими за изпълнението на проекта;

(г)
да бъдат използвани единствено за постигане на целта на проекта и
очакваните резултат (и), по начин, който е съвместим с принципите за икономичност,
ефикасност и ефективност;
(д)
да могат да се идентифицират и проверяват, по-конкретно чрез счетоводните
документи на водещата фирма, и да се определят според приложимите счетоводни
стандарти и общоприетите счетоводни принципи; и
(е)
да отговарят на изискванията на приложимото данъчно и социално
законодателство.
Счита се, че разходите са направени, когато стойността е фактурирана, платена и
предметът е доставен (ако става дума за стоки) или приключен (ако става дума за
услуги и строителни дейности). По изключение, разходи, за които е издадена
фактура през последния месец на допустимост, също се считат за реализирани в
рамките на датите на допустимост, ако разходите са платени в срок от 30 дни преди
крайната дата на допустимост. Режийните разходи и разходите за амортизация на
оборудването се считат за направени, ако са вписани в счетоводните книги на
водещата фирма и/или на партньора по проекта.
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1.5.3. ПОДРОБНИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ДОПУСТИМОСТТА
1.5.3.1.

ДОПУСТИМИ ПРЕКИ РАЗХОДИ

Допустимите преки разходи за проекта са онези разходи, които са идентифицирани
от водещата фирма и/или от партньора по проекта, съгласно техните принципи на
счетоводна отчетност и обичайните им вътрешни разпоредби, като специфични
разходи, свързани пряко с изпълнението на проекта, поради което могат да бъдат
директно осчетоводени. Посочените по-долу преки разходи са допустими при
условие, че отговарят на критериите, посочени в член 1.5.2.:
а)

разходите за персонал, назначен по проекта, включващи разходите за
заплати и вноски за социални осигуровки и други регламентирани разходи,
включени във възнаграждението, при условие че отговарят на обичайната
практика за възнаграждения на водещата фирма и партньора по проекта;
Като алтернативен вариант, единичните разходи (часовите ставки) могат да
бъдат определени в съответствие с правилата за прилагане на съответната
скала на единични разходи, прилагани по схеми за безвъзмездни средства,
финансирани изцяло от България за кандидата и/или партньора, или
Норвегия за партньорски проекти, за сходни тип проекти и участващите
организации;

б)

разходите за възнаграждения на собствениците на стартиращи предприятия,
които не получават възнаграждения по трудов договор с кандидатът,
включително за научно-изследователска и развойна дейност, включващ
действителни заплати и таксите за социално осигуряване, както и други
законоустановени разходи, включени във възнаграждението, са ограничени
до часова ставка от 23 евро за точния брой работни часове, които ще бъдат
посветени на работа по проекта;

в)

пътните и дневни разходи на персонала и доброволците, които участват в
проекта, при условие че отговарят на обичайната практика за пътни разходи
на водещата фирма и партньора по проекта;

г)

разходите, свързани с покупката на ново оборудване, при условие че то е
амортизирано в съответствие с общоприетите счетоводни стандарти. За
проекти, различни от инвестиционни проекти, само частта от амортизацията ,
съответстваща на продължителността на проекта, и размера на
действителното й използване за целите на проекта. Разходите за оборудване
втора употреба ще бъдат допустими, в случай, че са обосновани във
формуляра за кандидатстване и изрично посочени в проектния договор;

д)

разходите за консумативи и материали, при условие, че те могат да бъдат
идентифицирани и са пряко необходими за изпълнението на проекта;

е)

разходите, произтичащи пряко от изискванията, наложени от проектния
договор за всеки проект (напр. разпространение на информация, специфична
оценка на проекта, одити, преводи, размножаване), включително разходите
за финансови услуги;

Развитие на бизнеса, иновациите и МСП в България, Подкрепа за стартиращи предприятия, версия 0.1, 08.07.2021

9

ж)

разходи за нематериални активи, свързани с авторски права, патенти,
лицензи и права на индустриален дизайн, при условие, че те могат да бъдат
идентифицирани и възложени на проекта;

з)

разходи за консултантски услуги (свързани с менторски услуги, в подкрепа на
развитието на конкретната бизнес идея, реализирана по проекта; участие в
панаири, в подкрепа на процеса на комерсиализацията на нови продукти /
услуги внедрени в рамките на проекта; правни услуги; разходи за обучения,
насочени към сертифициране и др.)

В случаите, когато цялата покупна цена на оборудването представлява допустим
разход съгласно разпоредбите на т. (в) от параграф 1, раздел 1.5.3.1 „Допустими
преки разходи”, инициаторът на проекта:
а)

ще запази собствеността си върху оборудването за срок от пет години след
приключването на проекта и ще продължи да използва оборудването в
интерес на общите цели на проекта през същия период от време;

б)

ще запази оборудването надлежно застраховано в случай на загуби,
например пожар, кражба или други обичайни застраховаеми рискове както
по време на изпълнението на проекта, така и най-малко пет години след
приключването на проекта; и

в)

ще задели подходящи средства за поддържането на оборудването в
продължение най-малко на пет години след приключването на проекта.

1.5.3.2.

ДОПУСТИМИ НЕПРЕКИ РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТИТЕ (РЕЖИЙНИ)

Непреки разходи са всички допустими разходи, които не могат да бъдат
идентифицирани от водещата фирма и/или партньора по проекта като пряко
свързани с проекта, но които могат да бъдат идентифицирани и доказани от
неговата счетоводна система като разходи, направени в пряка връзка с допустимите
преки разходи към проекта. Те не могат да включват допустими преки разходи.
Непреките разходи по проекта представляват справедливо разпределение на
общите разходи на водещата фирма или на партньора по проекта. Методът за
идентифициране на непреките разходи и техния размер трябва да бъдат посочени в
проектния договор. Водещата фирма и партньорите по проекта могат да прилагат
фиксирана ставка до 15% от преките допустими разходи за персонала.
1.5.3.3.

НЕДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

Посочените по-долу разходи не се считат за допустими:
а)

лихви по дълга, такси за обслужване на дълг и такси за забава на плащане;

б)

такси за финансови транзакции и други чисто финансови разходи, с
изключение на разходите, свързани със сметките и финансовите услуги,
наложени от проектния договор;
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в)

провизии за загуби или потенциални бъдещи пасиви;

г)

валутни загуби;

д)

възстановим ДДС;

е)

разходи, които се покриват от други източници;

ж)

глоби, санкции и съдебни разноски, освен когато съдебните дела са
неразделен и необходим компонент за постигане на резултатите по проекта;

з)

прекомерните или необосновани разходи.

За целите на тази покана са изключени следните разходи:
и)

вече дължими дългове и кредити към трети страни;

к)

всички други разходи, направени преди подписване на договора по проекта;

л)

оперативни разходи (наеми на офиси, заплати за рутинни фирмени операции
и др.);

м)

оборудване, използване за чисто административни нужди, което не е пряко
свързано с научно-изследователска и развойна дейност или за постигане на
целите на проекта (персонални компютри, мобилни телефони, офис мебели,
коли и др.).

2.

ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР

Операторът на Фонда ще провери дали административните критерии и критериите
за допустимост, съдържащи се в поканата за набиране на предложения, са
изпълнени. В случай на подадени заявления, които не са в съответствие с
административните критерии и критериите за допустимост, Иновация Норвегия ще
се свърже с кандидата, за да изясни предоставената информация или да изиска
предоставянето на допълнителна информация.
Всички кандидати, чиито проектни предложения са отхвърлени на етап
административната проверка и проверката за допустимост ще бъдат информирани
писмено и ще имат право да обжалват взетото от Иновация Норвегия решения в
срок от две седмици.
Всички проектни предложения, които отговарят на административните критерии и
критериите за допустимост, ще бъдат допълнително оценени от експерти от
Иновация Норвегия. Ако счете за необходимо, Иновация Норвегия ще използва
външни експерти за всеки отделен случай.
Резултатът от оценката на експертите е списък с класиралите се проекти, който е в
основата на обсъждането на комисията за подбор на Иновация Норвегия. Комисията
за подбор ще вземе окончателното решение да отхвърли или одобри заявленията.
След приключване на процедурата за подбор, информацията за резултатите и
решението за отпускане на безвъзмездни средства (грантове) ще бъдат съобщени
на кандидатите и ще бъдат публикувани онлайн.
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2.1.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

Заявленията за проекти ще бъдат оценени въз основа на набор от технически и
финансови критерии за подбор. Посочените критерии се основават на целите и
резултата, които програмата цели да постигне. Целите и принципите на добро
управление и добрите бизнес практики, устойчиво развитие и равнопоставеност на
половете, са хоризонтални въпроси, които се разглеждат като част от процеса на
оценка.
Пълният списък с критериите за оценка, включително тежестта на критериите са
публикувани в Основни документи (Критерии и методология за оценка на
проектите).
Проектите, включени в краткия списък ще бъдат поканени на интервю.
2.2.

ПОДБОР И РЕШЕНИЕ

Техническите и финансови критерии за подбор, посочени в „Критерии и
методология за оценка“ ще бъдат оценени с оценка от една до шест точки, където(0
е най-ниската (критерият за оценка не е изпълнен, но проектът може да бъде
разгледан за одобрение) и 6 - най-високата. Броят на точките ще бъде основа за
определяне на профил на оценка и ранкиране на проекта. Всеки от критериите за
оценка може да бъде критичен фактор за успех, тъй като ниският резултат за
определени фактори може да застраши целия проект и да доведе до отхвърлянето
на проекта без последваща детайлна оценка по другите критерии.
В резултат от направената експертна оценка ще се формира списък с класирани
проекти, който е основа за последващо обсъждане от страна на комисията за подбор.
В съответствие с предоставената методология за оценка ще се проведат
структурирани интервюта с кандидатите, включени в списъка с проекти. След това,
комисията по подбор ще вземе решение да отхвърли или одобри проектното
предложение и ще вземе решение за класиране на одобрените проекти. Преди да
вземе окончателно решение, Операторът на фонда ще предостави на Офиса на ФМ
и Националното координационно звено списъка с ранкирани проекти, както и
разумен срок, в рамките на който да дадат своя принос на Операторът на фонда.
В случай, че бъде одобрено дадено проектно предложение, първо кандидатът ще
бъде информиран за взетото решение по електронна поща. След това кандидатът
ще получи проектния договор, съдържащ: писмо за предоставяне на безвъзмездна
помощ, условията по договора, одобрения бюджет по проекта, максималния
размер на грант, очаквани резултати от изпълнението на проекта, план за
изпълнение на проекта и план за разплащания. Специфичните въпроси по проекта
могат да бъдат обект на допълнително формализиране в специфичните условия в
писмото за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Развитие на бизнеса, иновациите и МСП в България, Подкрепа за стартиращи предприятия, версия 0.1, 08.07.2021

12

2.3.

ПРОЕКТЕН ДОГОВОР

За всеки одобрен проект ще бъде подписан проектен договор между Иновация
Норвегия и водещата фирма.
Проектният договор ще включва съответните специални условия, Стандартните
условия за програмите за безвъзмездни помощи от ЕИП / Норвегия, управлявани от
Иновация Норвегия, договорения план за изпълнение на проекта, договорения
бюджет, основан на дейността, и договорения план за плащанията по проекта. Тези
документи определят реда и условията за предоставяне на грантовете, както и
ролите и отговорностите на страните.
Преди подписването на проектния договор, водещата фирма трябва да представи
на Иновация Норвегия обвързващо потвърждение за съфинансирането на проекта.
В писмото за отпускане на безвъзмездна помощ ще бъде определен краен срок за
изпращане на такова потвърждение. Ако крайният срок не бъде спазен,
предложението за грант ще се счита за оттеглено, освен ако Иновация Норвегия не
предостави писмено удължаване на крайния срок.
Проектният договор определя условията за предоставяне на гранта, както и ролите
и отговорностите на страните. Проектният договор съдържа най-малко следните
разпоредби, посочени по-долу:
(а)

задължения, които дават възможност на Оператора на Фонда да спазва
задълженията си за отчитане към Офиса на Финансовия Механизъм и
Националното Координационно Звено;

(б)

максималният размер на безвъзмездната помощ по проекта в евро и
максималната ставка на гранта по проекта;

(в)

списък на допустимите разходи;

(г)

метода за изчисляване на непреките разходи и техния максимален размер;

(д)

първата и последната дата за допустимост на разходите;

(е)

изисквания за представяне на доказателство за разходите;

(ж)

разпоредба за изменения на проекта;

(з)

разпоредби, които гарантират своевременен достъп за целите на
мониторинга, одитите и оценките;

(и)

разпоредби, които гарантират спазването на задълженията по отношение на
информацията и комуникацията;

(к)

правото на Оператора на Фонда да преустанови плащанията, да извърши
финансови корекции и да поиска възстановяване на средства от водещата
фирма в случай, че решението за такива действия бъде взето от Офиса на
Финансовия Механизъм и/или от Оператора на фонда;

(л)

разрешаване на спорове и юрисдикция;

(м)

отказ от отговорност;
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(н)

подробен бюджет;

(о)

разпоредби относно оборудването, за което цялата покупна цена е
допустима, в съответствие с раздел 1.5.3.1 – „Допустими преки разходи”;

(п)

разпоредби относно състояние на промяна на Оператора на Фонда;

(р)

позоваване на споразумения за партньорство или писма за намерение, ако
има такива; и

(с)

разпоредби, които гарантират спазването на задълженията относно воденето
на отчетност.

Задълженията на водещата фирма по проектния договор са валидни и подлежат на
изпълнение съгласно законодателството, приложимо към договора.
Грантът е обвързан с приемане на Стандартните условия за програмите за ЕИП /
Норвежки грантове, управлявани от Иновация Норвегия, и Специалните условия по
проектния договора.
3.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ

Всички разпоредби и изисквания, свързани с изпълнението на проекти, са изложени
в стандартните Общи условия, публикувани заедно с настоящата покана.
4.

ПЛАЩАНИЯ

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя като възстановяване на вече
направени документирани разходи в съответствие с договорения план за отпускане
на средства (Disbursement plan).
Водещата фирма по проекта има възможност да кандидатства за авансово плащане
в съответствие с изискванията на програмата.
Авансовото плащане се изплаща след подписването на проектния договор в срок от
един месец след подаване на искането от водещата фирма. Последващите
плащания се изплащат след одобряване на междинните доклади по проекта и не
по-късно от един месец от датата на тяхното одобрение. Окончателното плащане,
ако е приложимо, ще бъде направено след одобряване на окончателния доклад и
не по-късно от един месец от датата на одобряването му.
Одобряването на междинните и окончателните доклади за проектите се извършва
в рамките на три месеца от представянето на изискваната информация.
Задълженията и плащанията ще се извършват в евро (€).
Исканията за плащане (включително авансовото плащане), препратени от водещата
фирма до Иновация Норвегия, са в евро (€).
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5.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Ще се приемат само електронни заявления, подадени чрез електронния портал на
Иновация Норвегия на английски език. Формулярът за кандидатстване трябва да
бъде придружен от задължителните приложения, които са изброени в Анекс II към
настоящата покана за проектни предложения.
Електронните приложения и образци за задължителните приложения са достъпни
на уебсайта на Иновация Норвегия: https://www.innovasjonnorge.no/en/startpage/eea-norway-grants/.
Проектните заявления се подават чрез портала за приложения, който е достъпен
чрез горепосочения уебсайт.
Насоките за попълване на формуляра за кандидатстване също са достъпни на
уебсайта на Програмата.
6.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪПРОСИ

Въпроси или искания за по-подробни разяснения се изпращат писмено на английски
език на електронния адрес на програмата: bg.business@innovationnorway.no. Срокът
за отговор на запитванията е обикновено 3-5 работни дни.
Секцията за често задавани въпроси (FAQ) ще бъде публикувана на
специализирания уебсайт на Иновация Норвегия въз основа на въпроси, получени
от потенциални кандидати и партньори. Често задаваните въпроси ще бъдат
актуализирани редовно.
Допълнителна информация за финансовите механизми на ЕИП и Норвежкия
финансов механизъм можете да намерите на: www.eeagrants.org.
7.

АНЕКС І - СПИСЪК НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ
-

очаквани резултати и резултати от проекта;

-

подробен бюджет на базата на дейности и план за плащанията;

-

план за разплащания;

-

план за изпълнение на проекта;

-

план за обществени поръчки;

-

писмо за ангажимент;

-

проект на партньорско споразумение (в случай, че е приложимо);

-

автобиографии на членовете на екипа за управление на проекта;

Развитие на бизнеса, иновациите и МСП в България, Подкрепа за стартиращи предприятия, версия 0.1, 08.07.2021

15

-

декларация, с която се удостоверява чистото съдебно и данъчно минало на
кандидата (и на партньора/партньорите, където е приложимо) и на техния
упълномощен представител;

-

комуникационен план;

-

приложими сертификати за регистрация на фирмата и задължителни
свидетелства/ документи;
Кандидати:

-

удостоверение за регистрация (на български), напр. удостоверение от
Българския търговски регистър;
Партньори:

-

8.

удостоверение за регистрация (или подобен документ), издадено от
компетентния орган в Норвегия / България;
Заверени годишни счетоводни отчети на кандидата (ако е приложимо) за
2018, 2019 и 2020 и баланс и отчет на приходите и разходите за последните 6
месеца на 2021 г. подписани от кандидата (електронно или ръкописно), както
и регистрационния номер определен от Агенцията по вписванията (ЕИК).
АНЕКС ІІ - ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

По-долу ще намерите списък с документи, които са от значение за настоящата
покана за проектни предложения и са достъпни на нашата уеб страница:
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/:
1. Стандартни условия;
2. Критерии и методология за оценка на проектите;
3. Насоки по хоризонталните въпроси и добрите бизнес практики;
4. Насоки за публичност/популяризиране;
5. Насоки за преобразуване на емисии;
6. Насоки за попълване на заявлението за проект;
7. Речник на термините;
8. Насоки за попълване на детайлния бюджет и финансова прогноза.
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