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1. ФИНАНСОВО ПЛАНИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 31.10.2018 Г.
Приоритетна ос

Бюджет
(в лв.)

Договорени средства

Изплатени средства

Верифицирани средства

Сертифицирани средства

(в лв.)

%

(в лв.)

%

(в лв.)

%

(в лв.)

%

1. Научни
изследвания и
технологично
развитие

560 014 272,73

340 154 977,28

60.74

55 888 482,11

9,98

-

-

-

-

2. Образование и
учене през целия
живот

504 628 347,31

214 015 351,81

42,41

173 030 110,88

34,29

153 529 600,44

30,42

50 087 389,98

9,93

3. Образователна
среда за активно
социално
приобщаване

252 030 055,12

75 551 962,14

29.98

46 965 224,53

18,65

38 716 725,71

15,36

-

-

4. Техническа
помощ

54 710 872,65

23 969 206,30

43,81

8 545 636,57

15,62

3 773 614,81

6,90

-

-

1 371 383 547,81

653 691 497,53

47,67

284 429 454,09

20,74

196 019 940,96

14,29

50 087 389,98

3,65

Общо:

Сертифицирани разходи през м. ноември 2018 г.

+94 365 568.88 лв.(+ 6,88%)
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2. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНДИКАТОРИТЕ СЪГЛАСНО СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ В ПРИОРИТЕТНА ОС 1
Брой изследователи ,
Брой нови
работещи в подобрени
изследователи в
инфраструктурни обекти
подпомогнатите субекти
за научни изследвания

70
93
+ 23
180
201
+21

Новопостроени
инфраструктурни
комплекси в ЦВП и ЦК

Съвместни
Научни публикации сред
Публични разходи за
научноизследователски проекти,
първите 10 % от найНИРД (GOVERD плюс
разработени между центровете цитирани по приоритетните HERD) финансирани от
ЦВП и ЦК и бизнеса
области на ИСИС
предприятията в % от БВП

BG05M2OP001-1.001 "Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ / Общо предвидени индикатори по процедурата
100
4
40
4,00
Предвидени индикатори по сключените договора по процедура BG05M2OP001-1.001
210
4
30
4,00
Общо индикатори, които са обхванати по процедура BG05M2OP001-1.001
+ 110
0
- 10
BG05M2OP001-1.002 “Изграждане и развитие на центрове за компетентност” / Общо предвидени индикатори по процедурата
250
8
110
Не е включен
Предвидени индикатори по сключените договори по процедура BG05M2OP001-1.002
326,25
8
186
Не е включен
Общо индикатори, които са обхванати по процедура BG05M2OP001-1.002
+ 76,25
0
+76
Не е включен

0,03
0,03

0,03
0,03
0,03

ОП НОИР ИП: 1a Укрепване на инфраструктурата, необходима за научноизследователска и иновационна дейност, подобряване на капацитета за реализиране на
достижения в областта на научноизследователска и иновационна дейност и насърчаване на ЦК, по-специално на центрове, които са от интерес за ЕС.
СЦ 1: Развитие на върхови и пазарно-ориентирани научни изследвания
294

536,25

12

216

Индикатори в рамката за изпълнение в Ос 1 на ОП НОИР
Сертифицирани средства по ПО1 (в млн. евро)
Научни изследвания, иновации: Брой нови изследователи в подпомогнатите субекти

4,00

0,03

към
31.10.2018 г.
0
0

цел
2018 г.
28,6
35

% изп.
0%
0%
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3. ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТНА ОС 1
 Опростяване на административните процедури за бенефициентите и въвеждане на нов
подход на работа:

Увеличени аванси от 1% преди общ. поръчка за СМР до 20% след изменение на Наредба Н-3/2018 г. от МФ;
Провеждане на регулярни месечни срещи между УО и бенефициентите по ПО1 за обсъждане на напредъка по
проектите, възникнали проблеми и въпроси по изпълнението им;
Определяне на екипи от УО, отговорни за изпълнението на проекти по ПО1 с цел осигуряване на доброто
управление и изпълнение на сключените договори и осъществяване на посещения на място при водещите
партньори в месеца след месечната среща;
Индивидуални срещи по конкретни проекти за проследяване и обсъждане на специфични казуси;
Работна група за оценка на риска на ниво проект и на ниво оперативна програма;
Подготовка на таргетирана техническа помощ на база нуждите на бенефициентите;

Регулярно идентифициране на проблемни области и организиране на тематични обучения.

Използване на инструментите за подкрепа на УО по Interreg Europe, JRC, JASPERS и TAIEXREGIO Peer2Peer;
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4. ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ В ПОДКРЕПА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРИОРИТЕТНА ОС 1
1.

ПРОГРАМА/
ИНСТРУМЕНТ
INTERREG
EUROPE
PROGRAMME

2. JOINT
RESEARCH
CENTER (JRC)

3. JASPERS

4. TAIEX REGIO
Peer to Peer

НАСОКИ НА ТЪРСЕНАТА ПОДКРЕПА

ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

УО е подал заявление за кандидатстване по програмата с искане за извършване на независим партньорски анализ (peer
review) на 1 договор за ЦВП и 1 договор за ЦК, включително изготвяне на отделни доклади, съдържащи конкретни
препоръки по отношение на:
- бъдеща правна рамка и институционално изграждане на създадения ЦВП/ЦК;
- бъдещ управленски модел на структурата на собствеността, координационен орган, механизмите за вземане на
решения, разпределението на финансовите ресурси, представителството на частния сектор в управителния орган и т.н.;
- препоръки за подобряване на индивидуалните планове за използване на научната инфраструктура и участие на
представители на бизнеса, както и за включване на бизнеса и институциите от съседните страни (по време на
изпълнението на проекта и след приключването му);
УО търси възможност индивидуални анализи (peer review) и доклади с конкретни препоръки да бъдат изработени за
всичките 12 ЦВП и ЦК, които да съдържат индивидуални препоръки по отношение на правната рамка на всеки център,
формата на управление, управление на собствеността, колаборация с бизнеса, държавни помощи и др.

В случай че проектното предложение бъде
одобрено, УО ще организира индивидуални срещи,
за да идентифицира най-подходящите два центъра
(един ЦВП и един ЦК), които да бъдат обект на
анализа.

1.

В
момента
УО
провежда
разговори
с
представителите
на
JASPERS
с
оглед
идентифициране на областите на съдействие.

Осигуряване на подкрепа по отношение на бъдещото развитие/възможности за функциониране на ЦВП/ЦК в
програмния период 2021-2027 г. и възможна финансова подкрепа от новата ОП 2021-2027;
2.
Осигуряване на подкрепа по отношение на изготвянето на индивидуален анализ на разходите и ползите от ЦВП/ЦК;
3.
Предоставяне на насоки и препоръки по отношение на правилното адресиране на проблемите с държавната помощ
на ниво ЦВП/ЦК (индивидуални анализи и препоръки) и ниво на управление (обучение на персонала на УО).
Разработване на процедура за мониторинг и механизъм за възстановяване на държавните помощи;
4.
Препоръки относно бъдещото модернизиране на ЦВП/ЦК в периода 2021-2027 г. и взаимодействие с други фондове
и финансови инструменти;
5.
Институционално изграждане на ЦВП и ЦК;
6.
Определяне на стратегически подход за идентифициране и разработване на стратегически проекти за следващия
програмен период.
УО е подал заявление за кандидатстване по програмата за организиране експертни посещения на място и работни срещи
с екипите за управление на проектите на ЦВП и ЦК.

На 18.10.2018 г. беше проведена техническа среща
като към момента се очаква обратна връзка по
поисканите от УО услуги.

В случай че проектното предложение бъде
одобрено, УО ще организира индивидуални срещи.
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БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!
Координати за контакт:
гр.София, 1113
Бул.Цариградско шосе №125, блок 5, ет.1
Тел: +359 2 46 76 101
http://opnoir.bg/

