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ДО
БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ ПО ПРОЦЕДУРИ
BG05M2OP001-1.001 „ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ
НА ЦЕНТРОВЕ ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ“
BG05M2OP001-1.002 „ИЗГРАЖДАНЕ И
РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ“
BG05M2OP001-1.003 „ДОПЪЛВАЩА ПОДКРЕПА ЗА
НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ С ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ
ПО РАМКОВА ПРОГРАМА ХОРИЗОНТ 2020,
КОНКУРС WIDESPREAD-TEAMING, ФАЗА 2“
Относно:

Примерен модел относно спазването на изискванията на Рамката за
държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации

УВАЖАЕМИ БЕНЕФИЦИЕНТИ,
Тъй като проектите, изпълнявани от Вас, навлизат в етапа на провеждане на
научноизследователска дейност чрез използване на модернизираната или новосъздадена
научноизследователска инфраструктура, която е съфинансирана от ОП НОИР, то от
ключово значение е навременното и правилно прилагане на всички изисквания от
Рамката за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации (Рамката), за
да не се допусне евентуална прекомерна подкрепа за допустимите стопански дейности,
изпълнявани от научноизследователската организация – бенефициент.
В съответствие с чл. 6.11, съответно чл. 6.10 (за процедура BG05M2OP001-1.003),
от административния договор в края на 2021 г. и началото на 2022 г. експерти от
Управляващия орган извършиха проверки на място при водещите бенефициенти, за да

проверят

създадената

система

за

проследяемост,

относно

използването

на

инфраструктурата, съфинансирана от ОП НОИР, почти изключително за дейности с
нестопански характер и в съответствие с изискванията на административния договор и
Рамката, както и да подпомогнат бенефициентите при изготвянето на Годишните
програми за дейността през 2022 г. на научноизследователската инфраструктура.
В оставащите месеци до края на 2022 г. бенефициентите следва да проверят
контролните механизми, които са въвели относно спазването на изискванията на
Рамката, да изчислят действително използвания капацитет за стопански дейности
към текущия момент и при необходимост да се предприемат своевременни действия, за
да не се надхвърли прагът от 20 % за стопански дейности до края на календарната година.
Във връзка с постъпили въпроси относно спазването на изискванията на Рамката,
и за да се гарантира прилагането на еднакъв подход от всички бенефициенти по
приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на ОП НОИР,
Управляващият орган разработи примерен незадължителен модел, който е съобразен с
препоръките от доклада на Съвместния изследователски център (JRC) и може да се
използва от бенефициентите.
УО очаква отговор от Европейската комисия как да бъдат разглеждани в контекста
на държавните помощи някои специфични практики, характерни за българската
научноизследователска екосистема, които в примерния модел са описани като
съвместно

ползване

за

нестопански

цели

на

научноизследователската

инфраструктура от публични организации-трети страни, които изпълняват условията
за научноизследователски организации по смисъла на т. 15, буква бб) от Рамката.
Ще приемем с благодарност писмени въпроси и предложения относно
прилагането на примерния модел, които при заявен интерес може да бъдат обсъдени и
на следваща работна среща.
С уважение,
19.8.2022 г.

X

Георги Вайсилов

Проф . Георги Вайсилов
Изп. директор и Ръководител на УО
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