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РАЗЯСНЕНИЕ

Планираният период за подготвителни дейности за
изграждане на научната инфраструктура е 12 месеца. В
хода на изпълнение на процедурите по ЗОП възникват
непредвидени обстоятелства, поради което е подадено
искане за удължение на срока на периода за изграждане на
инфраструктурата с 6 до 9 месеца. В този период ще има
доставки на ново оборудване и изграждане на научна
инфраструктура, но голяма част от апаратурата няма да
бъде доставена в планирания период до април 2019 г.
Допустима ли е паралелна работа по изграждане на
инфраструктура с изследователска дейност? Ще се
признаят ли дейностите на изследователите, работещи на
съществуващата научна апаратура в бенефициента, с която
той
е
кандидатствал
и
е
оценяван
за
научноизследователски потенциал, паралелно в периода до
финализиране на стартираните обществени поръчки и
закупуване и доставка на планираното оборудване?
Възнагражденията за изследователския състав по проекта
(екипи за изпълнение) включват ли се в 75% сума за
„изследователска инфраструктура“ или са извън тях в
останалите 25% ?

Бенефициентът следва да аргументира и представи конкретно
всеки един случай, който да бъде разгледан сам за себе си с цел
да не се нарушат общите приети правила и в същото време да не
се затруднява постигането на основните цели на проекта и на
програмата.

На стр. 6 от Ръководство за изпълнение на административни
договори за предоставяне на БФП, съфинансирана от ЕФРР по
приоритетна ос1 (актуална версия от 21.12.2018 г.), на основание
Рамкатa за държавна помощ за научни изследвания, развитие и
иновации ( 2014/С 198/01), т.1.3, буква „вв“, е посочен обхватът
на понятието „научноизследователска инфраструктура“ съоръжения, ресурси и свързани с тях услуги, обхващащи:
научно оборудване или набори от инструменти, ресурси като
колекции, архиви или структурирана научна информация,
помощни инфраструктури, базирани на ИК технологии (мрежи,
компютърна техника, софтуер и средства за комуникация), както
и други средства с уникален характер, позволяващ
провеждането на научни изследвания. В Насоките за
кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни
предложения BG05М2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на

Центрове за компетентност“, стр.48, се посочва, че
инвестициите в инфраструктура/оборудване следва да бъдат
най-малко 75% от общия размер на БФП, като разходите,
свързани с инвестициите в инфраструктура/оборудване, са
описани в т. I, стр.41-44. Разходите за възнаграждения на
научните изследователи не се включват в разходите за
изграждане на научноизследователска инфраструктура и не
участват във формирането на посочените 75%.

