ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН
РАСТЕЖ“

ПРОЦЕДУРА BG05M2OP001-3.001 „ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО
ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО
ПОЛОЖЕНИЕ“
СПИСЪК НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА
ЕТАП „ОЦЕНКА НА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И
ДОПУСТИМОСТ“
Във връзка с Решение № 80811-138/17.03.2016 г. на Ръководителя на Управляващия
орган за връщане на оценителния доклад на оценителната комисия за преразглеждане,
Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен
растеж“ 2014-2020 публикува Списък на проектните предложения, предложени за
отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“ по
процедура за подбор на проекти BG05M2OP001-3.001 „Подкрепа за предучилищното
възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“.
Списъкът се публикува в съответствие с разпоредбите на чл. 20, ал. 4 от Постановление
на Министерския съвет № 107/10.05.2014 г.
Кандидатите, чиито проектни предложения са предложени за отхвърляне, могат да
подадат писмени възражения срещу предложението за отхвърлянето им до
Ръководителя на Управляващия орган на ОП НОИР в срок до 7 работни дни от деня,
следващ датата на публикуване на информацията за отхвърляне на проекта /до
30.03.2016 г. включително/. Всички възражения следва да бъдат адресирани по следния
начин:
ДО Г-Н ИВАН МОДЕВ
ГЛАВЕН ДИРЕКТОР
НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ И
МЕЖДУНАРОДНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ“
И РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОП НОИР
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ № 125, БЛ. 5, ЕТ. 1
СОФИЯ 1113, БЪЛГАРИЯ
ОТНОСНО ПРОЦЕДУРА BG05M2OP001-3.001 „ПОДКРЕПА ЗА
ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА В
НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ“
Възражение във връзка с проектно предложение № BG05M2OP001-3.001-…………….

Възраженията се подават в запечатан плик по пощата или по куриер с обратна разписка,
или доставени на ръка и получили входящ номер в Деловодството на МОН в сградата
на ГД СФМОП на посочения адрес.
Възражения, изпратени по друг начин (напр. по факс или по електронна поща, или чрез
ИСУН 2020), извън определения срок за разглеждане или на друг адрес, няма да бъдат
разглеждани.
Управляващият орган на ОП НОИР НЯМА ДА ИЗПРАЩА индивидуални писмени
уведомления до всеки един от отпадналите на този етап на оценка кандидати!
Проектно предложение
Рег. номер
Име на
Наименован
кандидата
ие
BG05M2OP001 Фондация
Децата
на
-3.001-0134
"Асоциация
България
и
Анимус" (ФАА)
"Приятелите
на
Зипи":
Заедно
в
многообразие
то днес, за
споделено
бъдеще утре.
BG05M2OP001 Сдружение
с "Деца
и
-3.001-0135
нестопанска цел родители
с
"Децата в новия нови
свят"
мечтания"
BG05M2OP001
-3.001-0136

Основания за отхвърляне

Проектното предложение е
подадено извън крайния срок

Проектното предложение е
подадено извън крайния срок

Сдружение
с "Децата
Проектното предложение е
нестопанска цел радват живота подадено извън крайния срок
"България
и ни"
нейните деца"

