
 
 

Информационен уебинар по процедурата за подкрепа на стартиращи компании, 14.09.2021 г. 

Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП“ 
Фокусни области „Иновации за зелена индустрия“ и „Технологии на благосъстоянието“ 

 

Въпроси и отговори 

 Въпрос Отговор 
1. Моля да поясните значението на изискването "Трябва да 

бъдат предприятия, които не са включени в списъка на 
малки предприятия, до четири години от датата на 
регистрацията им"... 
 

Текстът трябва да се чете, като предприятия регистрирани не по-скоро от 6 месеца 
преди крайната дата за кандидатстване и не преди повече от 4 години от тази 
дата. 
 
The text should be understood the following way: The applicant must have been 
established and registered between at least 6 months and maximum 4 years of 
operation at the date of the deadline of the call. 
 

2. Разбирам, че партньорството е възможно, но не е 
задължително, моля да потвърдите или поясните. Също така 
не се разбира добре каква е разликата между двата вида 
партньорство, описани в "Обявата", моля да посните. 
 

In the call text we refer to a Partnership when the Partner is from Bulgaria and Donor 
Partnership when the Partner is from Norway. 
 
The partnership (both Partnership and Donor Partnership) could be organized two 
ways: 1. The co-financing of the project costs envisaged for the Partner/Donor Partner 
is covered by the Applicant and 2) The co-financing of the project costs envisaged for 
the Partner/Donor Partner are covered by themselves. The second option is applied 
when the Partner/Donor Partner will take advantage or hold some form of ownership 
of the IP rights established as a result of the project. 
 

 3. Изискването за TRL за всички проекти ли се отнася или само 
за онези, които включват Режим на финансиране „Помощ за 
научно-изследователска и развойна дейност и иновации“ 
(60%) – т.е. за проекти, които включват развойна дейност. 
 

The TRL requirements should be applied for all R&D activities envisaged in the call.  

4. Кога може да очакваме да се публикува образеца на 
бюджета от пакета документи? 

Till the end week September 13-17, 2021. Already published on Friday 17, 2021. 



 
5. Тъй като човешкият ресурс е от голямо значение при 

новосъздадените предприятия, моля да разясните 
допустима дейност ли е назначаването на служители в 
кандидатстващото предприятие? Съответно допустим разход 
ли е включване на разходи за възнаграждения (и 
приложимите осигуровки) за назначените служители, за 
периода на изпълнение на проекта? 
 

The recruitment of new employees under the project is eligible. However, they should 
perform R&D and/or management activities. The labour costs related to the production 
activities are not eligible to be covered under the project. 

6. In previous Norway Calls there was a Networking Website which 
was providing info for potential partners from Norway. 
 

Innovation Norway is maintaining database of potential partners from Norway for all its 
calls. It is always available on the Programme`s website and not only when certain call is 
launched as we are trying to enhance the partnership between Bulgarian and Norwegian 
entities in general. 
Under the general section on our website linked below you could find not only the 
database of Innovation Norway but also those of other Norwegian organisations. 
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/partners/  
 
We also highly recommend to our applicants to visit The Explorer platform: 
https://www.theexplorer.no/ 
 

7. Категорията предприятие се определя на база свързаност, 
съгласно ЗМСП или предприятието се разглежда 
самостоятелно? 
 

The category of the enterprise will be determined also based on the group and linked 
enterprises data. 

8. От какво зависи избора на Деминимис или Регламента  
 

We recommend you to apply Article 22 with high priority under this call. Based on our 
follow-up State Aid assessment of your proposals we may recommend you De Minimis 
to be applied as more relevant for some costs. 
 

9. Разходите за оборудване са допустими само при проекти за 
научно-изследователска и развойна дейност, или могат да се 
заложат разходи за оборудване, което се явява иновация за 
предприятието и допринесла за повишаване на приходите 
на компанията и съответно постигане на индикатор за 
намаляване на образуване на вредни емисии или 
минимизиране на отпадъци от дейността? 
 

The investment costs are eligible also for projects with no R&D activities. 



 
10. “Letter of commitment” се подписва от фирмата-кандидат 

или фирмата, предоставяща съфинансирането?  
 

The Letter of Commitment should be signed by a legal representative of the Applicant. 
In case, it is envisaged that the co-financing will be provided by other legal entities it 
should be presented in bilateral documents between the Applicant and that legal 
entities. It is possible that Innovation Norway may request those documents during the 
evaluation process as well as a proof from that legal entity that it is able to provide the 
co-financing. 
 

11. Какво се случва, ако кандидат бъде одобрен и проекта е в 
действие, но поради неочаквани събития (здравословни или 
други) не успява да реализира целите по проекта? 
 

Such cases will be treated on case-by-case basis, depending on the stage of 
implementation that has been reached and completed. 

12. ОПР и Баланс - заверени от кандидата или от НСИ? 
 

The financial statements submitted to National Statistic Office, signed by the Applicant 
should be provided. 
 

13. Има ли пределен процент на разходите за комуникация от 
общите разходи, които се залагат в бюджета? 
 

No, there is no such threshold. 

14. Във файл “Project implementation Plan” в секция начало на 
проекта, възможностите свършват до 01.12.2021. Какво да се 
избере там? 
 

Thank you for noticing. The file was updated. 

15. Да разбираме ли, че са допустими разходи за подобрение на 
помещенията, в които ще бъде разположено оборудването с 
цел осигуряване на минимално необходимите условия за 
работа? 
 

Such costs could be eligible if they are contributing to the overall objectives of the 
project but not as a separate activity targeting improvement of the labour conditions. 

16. Казахте, че ако партньорът запазва част от интелектуалната 
собственост, той трябва да участва със съфинансиране. 
Можете ли да разясните малко повече в тази посока?  
 

In case the Partner will benefit from any Intelectual Property rights established as a 
result of the implementation of the project, it should ensure the co-financing of its 
costs and will be a subject of a separate State Aid assessment in the context of Article 
25. 
 

17. Може ли малко по-подробна дефиниция за двете категории 
1) Green industry innovation, 2) Welfare technology? Преди да 
подготвим апликацията си, бих искал да сме сигурни, че 
попадаме в една от тях. Има ли възможност за 
допълнителна консултация, в която да представим бизнес 

For better recognition of the two focus areas of the call, additionally to information in 
the Call Text document, please refer also to the two separate files uploaded in the 
section Mandatory Attachments to the Project Application on the webpage of the call – 
Expected outcomes and outputs of the implementation of the project. It would be 



 
проекта и да ни кажете дали отговаряме на изискванията той 
да е green industry or welfare technology? 
 

worthwhile to challenge whether your project idea could be justified to contribute to 
some of the specific outcomes and outputs for the two focus areas listed in those files. 
More information could be found on the EEA & Norway Grants website as well as in the 
section dedicated to the already supported projects. Programmes and Projects 
information | EEA Grants 
 

18. В отговора си на въпроса за назначаване на служители, 
споменахте, че е допустимо за научно-развойна дейност. 
Моят въпрос засяга по-скоро оперативната дейност в 
предприятие в сферата на производството т.е. да се назначат 
служители на приложими за кандидата дейности, но не 
задължително да е НИРД? 
 

The recruitment of new employees under the project is eligible. However, they should 
perform R&D and management activities, and not be engaged in production activities. 

19. Защо тези проекти не се подават през ИСУН2020? 
 

Business Development, Innovation and SMES Programme, Bulgaria is implemented 
under the Norway Grants and the selected Fund Operator is Innovation Norway. As a 
stated owned Norwegian entity, it is applying its own expertise and know-how in the 
management of the Programme and the projects in particular, using its own Digital 
Tools and Systems. 
 

20. Допустимо ли е да се направи проектно предложение 
разглеждащо единствено закупуване на оборудване, което е 
иновация за предприятието? 
 

Yes, it is eligible. 

21. Определени разходи за управление на проекта (изготвяне на 
отчети и др.) като консултантски услуги ли е правилно да 
бъдат отразени? 
 

Under the current call the project costs should be presented only under Article 22 (not 
under Article 18 – Aid for consultancy in favour of SMEs). However, external services 
such as project management activities could be also eligible under Article 22 – Aid for 
start-ups. 
 

22. Ако предприятието е създадено до 6 месеца преди крайния 
срок за кандидатстване, как се доказва икономическа 
активност, чрез ОПР и Баланс за месеците в които 
функционира или по друг начин? 
 

In case the company is established in the 6 months prior the call deadline (November 
18, 2021), it will not be an eligible candidate under the current call. In case, it is 
established still in 2021 but more than 6 months prior the deadline or in 2020 -there is 
no need to prove economic activity. However, information on the financial performance 
of the company could be requested during the evaluation process in order to be 
performed the overall quality and sustainability assessment of the project and not for 
eligibility reasons. 

 


