Инвестираме във вашето бъдеще!

За едно по-добро място за живеене!

Работна среща на бенефициентите и
Междинните звена относно
изменените Насоки за кандидатстване
по процедура BG16RFOP001-1.001-039
23 януари 2018 г.
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Състав на Работна група за
предварителен подбор на проектни
идеи
Председател и
Секретар – от
Междинното звено
Представители на
общината – макс.
49%

Представители на
публични
институции, НПО,
бизнес – мин. 51%

Критерии за оценка на проектни фишове от Работната група
Група критерии

Административна
оценка

Оценка на
допустимост

Оценка на
качеството

Критерий

Оценка

Фишът за проектна идея е изцяло попълнен

Да/Не

Фишът е подаден от заинтересовано лице (ЮЛ,
регистрирано или извършващо дейност на
територията на общината)

Да/Не

Предложеният обект попада в териториалния
обхват на ИПГВР

Да/Не

Предложеният обект попада в обхвата на
допустимите дейности за подкрепа по процедурата
за БФП

Да/Не

Принос към индикаторите за продукт от одобрената
инвестиционна програма

Точки с тройна тежест между 0 и 3

Синергичен ефект и връзки с други проекти в
съответната градска зона, които са изпълнени или
са в процес на изпълнение

Точки с двойна тежест между 0 и 5

Принос към индикаторите за продукт от рамката за
изпълнение на ПО1

Точки с единична тежест между 0 и
5 точки

Принос към мерките и целите на градската
стратегия

Точки с единична тежест между 0 и
3 точки

Партньорство и консенсус между заинтересованите
страни

Точки с единична тежест между 0 и
3 точки

Степен на проектна готовност

Точки с единична тежест между 0 и
3 точки

Процедура по предварителен избор на проектни идеи за подкрепа по ПО1
Иницииране на проектна идея: попълване на проектен
фиш от заинтересована страна (юридическо лице) и
подаване в деловодството на общината на вниманието
на Председателя/Секретаря на Работната група –
членове на Междинното звено
Изпращане на фишовете до Работната група. Преглед
на проектните фишове и предложение за оценка от
Председателя/Секретаря на Работната група

Провеждане на заседание на Работната група, на което
се обсъждат и гласуват предложените оценки на
фишовете. Вземане на решение с мнозинство от мин.
51% от членовете на РГ

Изготвяне на протокол от заседанието на Работната
група, в който са записани оценките и класирането на
подадените фишове

Подготовка на проектно предложение от общинатабенефициент по ПО1, в сътрудничество със
заинтересованото лице, подало съответния проектен
фиш

Процедура по предварителен избор на проектни идеи за подкрепа по ПО1
Сравнение на досегашния и адаптирания подход
Досегашен подход (2015-2017)

/

Адаптиран подход (2018+)

Стартиране на процедура по предварителен подбор на проектни идеи
Избор на членове на РГ – Общи препоръки за състава

Избор на членове на РГ – нови специфични изисквания за структура и състав

Набиране на проектни идеи
Без процедура за набиране на проектни идеи.
Предложенията за проектни идеи са ограничени в рамките
на РГ

Секретариатът на РГ публикува покана за набиране на идеи с информация
за приоритетни области и срок за подаване на фишове. Възможност за
всяко заинтересовано юридическо лице да предложи проектна идея

Задачи на Работната група
Преглед на обекти, включени в матрицатабюджет на ИПГВР. Подготовка на ИП

Преглед, дискусия, оценка и класиране на проектни фишове, съгласно качествени и
количествени критерии за оценка. Актуализиране на ИП

Подготовка на проектни предложения
Избор на обекти от списъка с основни
проекти в инвестиционната програма

Разширен избор на обекти (от основния или от резервния списък или нови проектни идеи).
Сътрудничество със заинтересованото лице, което е подало съответния проектен фиш

Оценка на проектни предложения от Междинно звено
Критерии за оценка, приети от КН през 2015 г.

Нови критерии за оценка, приети от КН през 2017 г.

Основни моменти в изменените Насоки за
кандидатстване по процедура „Изпълнение на
ИПГВР 2014-2020“ (1)
За едно по-добро място за живеене!

• Нов краен срок за кандидатстване: 31.12.2019 г.; 19:00 ч.
• Кандидатите могат да подават проектни предложения само до
размера на наличния недоговорен финансов ресурс на съответната
община в съответствие с таблица 1 в Насоките.
• УО регулярно ще публикува на страницата на ОПРР 2014-2020
(www.bgregio.eu) актуална информация относно данните в таблица 1.

• Кандидатите могат да подават проектни предложения само по
инвестиционните приоритети, означени за тях със знак „+“ и зелен
цвят, съгласно таблица 1.
• При издаване на решение за предоставяне на БФП УО на ОПРР ще
следи финансовия ресурс по одобрени проектни предложения да не
надвишава наличния недоговорен финансов ресурс, посочен в
таблица 1.
oprd@mrrb.government.bg
mz_oprr@mrrb.government.bg
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Основни моменти в изменените Насоки за
кандидатстване по процедура „Изпълнение на
ИПГВР 2014-2020“ (2)
За едно по-добро място за живеене!
Инвестиционни приоритети, по които могат да бъдат подавани проектни предложения

No процедура

Конкретен
бенефициент

Общ размер на
Общ размер на
БФП по
БФП (100%), подадени ПП и
лв.
сключени
договори

Енергийна ефективност в
сграден фонд
Неусвоен
ресурс

Интегрира
н градски
транспорт

Градска среда

Социална и културна
инфраструктура

Образов
ателна
инфраст
руктура

Енергийна
Енергийна
Зони с
ефективност
ефективност в
потенц
в
Социалн Културн Образов
административ Интегрира
иал за
многофамилн
Градска
Социалн
а
а
ателна
ни сгради на н градски
иконом
и жилищни
среда
и жилища инфраст инфраст инфраст
държавната и транспорт
ическо
сгради и в
руктура руктура руктура
общинската
развити
студентски
администрация
е
общежития

1-во ниво
BG16RFOP001-1.001 Столична община

238 375 234,35

215 151 150,35

23 224 084,00

+

+

-

-

-

+

+

+

-

2-ро ниво
BG16RFOP001-1.002 община Варна

84 107 330,04

70 837 612,25

13 269 717,79

BG16RFOP001-1.003 община Пловдив

80 851 031,52

41 993 093,92

38 857 937,60

BG16RFOP001-1.004 община Бургас

86 486 980,58

60 536 707,54

25 950 273,04

BG16RFOP001-1.005 община Русе

56 036 817,82

56 007 979,84

28 837,98

BG16RFOP001-1.006 община Стара Загора

52 653 316,02

44 526 881,58

8 126 434,44

BG16RFOP001-1.007 община Плевен

47 462 582,32

40 852 856,61

6 609 725,71

BG16RFOP001-1.008 община Благоевград

43 841 689,70

37 403 922,68

6 437 767,02

BG16RFOP001-1.009 община Велико Търново

43 382 875,45

23 067 486,93

20 315 388,52

BG16RFOP001-1.010 община Видин

38 139 508,40

28 318 640,98

9 820 867,42

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
-

-

+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

-
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Основни моменти в изменените Насоки за
кандидатстване по процедура „Изпълнение на
ИПГВР 2014-2020“ (3)
За едно по-добро място за живеене!
Инвестиционни приоритети, по които могат да бъдат подавани проектни предложения

No процедура

Конкретен
бенефициент

Общ размер на
БФП (100%),
лв.

Общ размер на
БФП по
подадени ПП и
сключени
договори

Енергийна ефективност в
сграден фонд
Неусвоен
ресурс

%

Интегрира
н градски
транспорт

Градска среда

Социална и културна
инфраструктура

Енергийна
Енергийна
Зони с
ефективност
ефективност в
потенц
в
Социал Културн
административ Интегрира
иал за Социал
многофамилн
Градска
на
а
ни сгради на н градски
иконом
ни
и жилищни
среда
инфраст инфраст
държавната и транспорт
ическо жилища
сгради и в
руктура руктура
общинската
развити
студентски
администрация
е
общежития

Образов
ателна
инфраст
руктура

Образов
ателна
инфраст
руктура

3-то ниво
BG16RFOP001-1.011 община град Добрич

28 199 162,81

11 277 529,80

16 921 633,01

150,05

BG16RFOP001-1.012 община Хасково

27 021 025,58

23 826 376,75

3 194 648,83

13,41

BG16RFOP001-1.013 община Пазарджик

26 038 756,90

17 444 394,46

8 594 362,44

49,27

BG16RFOP001-1.014 община Шумен

26 032 316,35

19 899 160,96

6 133 155,39

30,82

BG16RFOP001-1.015 община Сливен

25 895 678,16

22 015 865,80

3 879 812,36

17,62

BG16RFOP001-1.016 община Габрово

25 739 640,08

20 721 892,00

5 017 748,08

24,21

BG16RFOP001-1.017 община Ямбол

25 419 253,62

14 242 830,15

11 176 423,47

78,47

BG16RFOP001-1.018 община Перник

24 291 834,97

16 860 780,42

7 431 054,55

44,07

BG16RFOP001-1.019 община Враца

23 254 828,48

21 359 994,00

1 894 834,48

8,87

BG16RFOP001-1.020 община Ловеч

22 944 737,50

16 626 306,24

6 318 431,26

38,00

BG16RFOP001-1.021 община Кърджали

21 048 163,28

21 048 163,26

0,02

0,00

BG16RFOP001-1.022 община Смолян

20 982 924,62

11 371 245,67

9 611 678,95

84,53

BG16RFOP001-1.023 община Разград

19 829 481,70

19 214 481,70

615 000,00

3,20

BG16RFOP001-1.024 община Казанлък

19 658 031,68

18 500 222,32

1 157 809,36

6,26

BG16RFOP001-1.025 община Асеновград

19 334 302,70

12 579 154,45

6 755 148,25

53,70

oprd@mrrb.government.bg
mz_oprr@mrrb.government.bg
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Основни моменти в изменените Насоки за
кандидатстване по процедура „Изпълнение на
ИПГВР 2014-2020“ (4)
За едно по-добро място за живеене!
Инвестиционни приоритети, по които могат да бъдат подавани проектни предложения

No процедура

Конкретен
бенефициент

Общ размер на
БФП (100%),
лв.

Общ размер на
БФП по
подадени ПП и
сключени
договори

Енергийна ефективност в
сграден фонд
Неусвоен
ресурс

%

BG16RFOP001-1.026 община Монтана

19 065 329,14

14 172 026,66

4 893 302,48

34,53

BG16RFOP001-1.027 община Горна Оряховица

19 046 218,72

11 619 026,94

7 427 191,78

63,92

BG16RFOP001-1.028 община Гоце Делчев

18 995 867,83

11 885 430,00

7 110 437,83

59,82

BG16RFOP001-1.029 община Дупница

18 775 545,54

16 240 375,76

2 535 169,78

15,61

BG16RFOP001-1.030 община Кюстендил

18 432 097,88

15 518 005,06

2 914 092,82

18,78

BG16RFOP001-1.031 община Силистра

17 900 372,25

10 639 829,43

7 260 542,82

68,24

BG16RFOP001-1.032 община Димитровград

17 782 948,12

11 216 000,00

6 566 948,12

58,55

BG16RFOP001-1.033 община Търговище

17 774 897,93

14 993 781,88

2 781 116,05

18,55

BG16RFOP001-1.034 община Лом

17 197 998,49

14 399 421,79

2 798 576,70

19,44

BG16RFOP001-1.035 община Петрич

17 042 066,03

12 439 962,42

4 602 103,61

36,99

BG16RFOP001-1.036 община Свищов

16 818 684,82

9 847 027,30

6 971 657,52

70,80

BG16RFOP001-1.037 община Велинград

16 043 137,59

12 032 353,20

4 010 784,39

33,33

BG16RFOP001-1.038 община Карлово

15 693 358,91

11 882 954,17

3 810 404,74

32,07

BG16RFOP001-1.039 община Панагюрище

14 963 364,92

10 418 246,50

4 545 118,42

43,63

oprd@mrrb.government.bg
mz_oprr@mrrb.government.bg

Интегрира
н градски
транспорт

Градска среда

Социална и културна
инфраструктура

Образов
ателна
инфраст
руктура

Енергийна
Енергийна
Зони с
ефективност
ефективност в
потенц
в
Социал Културн Образов
административ Интегрира
иал за Социал
многофамилн
Градска
на
а
ателна
ни сгради на н градски
иконом
ни
и жилищни
среда
инфраст инфраст инфраст
държавната и транспорт
ическо жилища
сгради и в
руктура руктура руктура
общинската
развити
студентски
администрация
е
общежития
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Инвестиционен приоритет „Енергийна
ефективност в административни и жилищни
сгради” - допълнени изисквания (1)
За едно по-добро място за живеене!

 Проектните предложения за административни
държавната администрация следва да включват:

сгради на общинската

и

•всички задължителни енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за
енергийна ефективност, които водят до постигане на клас „С“;
•всички задължителни мерки, предписани в техническото обследване.
 СМР на сградите, които обхващат: ремонт на покрив; подмяна на асансьори;
ремонт на стълбищна клетка, площадки, коридори, асансьори и др., могат да
бъдат финансирани с БФП, само ако сградата постигне най-малко клас на
енергопотребление „С“ и минимум 60% енергийни спестявания (отчитайки
понижаването на годишното потребление на първична енергия от сградите).
 В случай че с внедряване на предвидените ЕСМ не се постигат повече от 60%
енергийни спестявания, при извършване на обследванията на сградите следва да
се обърне внимание на състоянието на покрива на сградата и при
необходимост задължително да се предвидят за изпълнение мерки за ремонт
на покрива с оглед некомпрометиране на предвидените инвестиции по
проекта.
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Инвестиционен приоритет „Енергийна
ефективност в административни и жилищни
сгради” - допълнени изисквания (2)
За едно по-добро място за живеене!

 За жилищни сгради, студентски общежития и административни сгради на
държавната и общинската администрация, за които с внедряване на
предвидените ЕСМ не се постигат 60% енергийни спестявания, могат да бъдат
финансирани с БФП единствено задължителните енергоспестяващи мерки;
задължителните мерки, свързани с конструктивното укрепване и мерките за
осигуряване на достъпна архитектурна среда.
 Ако в техническия паспорт на обществена сграда (студентски общежития и
административни сгради на държавната и общинската администрация), която не
постига 60% енергийни спестявания, са предписани като задължителни за
изпълнение мерки, които не се отнасят до конструктивното възстановяване/
усилване на сградата, кандидатът следва задължително да поеме тези мерки със
собствени средства.
 Предвид спецификата на жилищните сгради, при които обектите на интервенция
принадлежат на по-голям брой и различни собственици с разнороден социалноикономически статус, за тях не следва да бъде изисквано изпълнение на
всички задължителни дейности, предписани в техническото обследване на
жилищната сграда извън конструктивното укрепване/усилване.
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Инвестиционен приоритет „Енергийна
ефективност в административни и жилищни
сгради” - допълнени изисквания (3)
За едно по-добро място за живеене!

 При интервенции върху многофамилни жилищни сгради, конкретният бенефициент
следва да сключи договор със съответното сдружение на собствениците.

Ново!

Договорите между общината бенефициент и сдруженията на собствениците на
самостоятелни обекти в сградите, обект на интервенция, следва да съдържат
всички необходими текстове съгласно образеца в приложение Н на
Насоките за кандидатстване и по-специално текстовете на чл. 6, алинеи 1, 2, 3,
4, 10, 11 и 12 от образеца.
Договорите
между общината
бенефициент
и
сдруженията
на
собствениците на самостоятелни обекти в сградите следва да бъдат
представени към проектното предложение на етапа на кандидатстване.

Ново!

На етапа на кандидатстване към проектното предложение кандидатът следва
да представи доказателствени материали относно проведени публична и
прозрачна информационна кампания преди подаване на проектното
предложение и недискриминационен подбор на включените в проектното
предложение жилищни сгради в съответствие с Приложение Н към Насоките
за кандидатстване.
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Инвестиционен приоритет „Енергийна
ефективност в административни и жилищни
сгради” – допустимост на ДДС (4)
За едно по-добро място за живеене!

Ново!

 При интервенции върху многофамилни жилищни сгради, следва да се
извърщва индивидуална проверка за допустимост на разходите за ДДС за
всеки самостоятелен обект, собственост на общината бенефициент.

В общия случай ДДС е невъзстановим разход по проектите (допустим за финансиране с
БФП по ОПРР), тъй като при изпълнението на проектите общините извършват безвъзмездни
доставки. При все това са възможни няколко изключения, при които ДДС е недопустим за
финансиране с БФП:
• Самостоятелни обекти, собственост на общините бенефициенти, предоставени за
ползване на физически лица за жилищни нужди: ако общините се възползват от
изключението по чл. 45, ал.7 от ЗДДС и начислят данък при отдаването под наем.
•

Самостоятелни обекти, собственост на общините бенефициенти, предоставени за
ползване на физически лица за нежилищни нужди: ДДС за съответния самостоятелен
обект е възстановим и съответно недопустим за възстановяване по ОПРР.

•

Самостоятелни обекти, собственост на общините бенефициенти, предоставени за
ползване на юридически лица: ДДС за съответния самостоятелен обект е възстановим
за общината и съответно недопустим за възстановяване по ОПРР.
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Капацитет на бенефициента – чл. 24, ал. 2 от
ПМС № 162/05.07.2016 г. (1)
За едно по-добро място за живеене!

 Административен капацитет – екипът на проекта следва да включва
минимум ръководител на проекта и двама членове – финансов експерт
(счетоводител) и технически експерт или координатор.
Членовете на екипа трябва да отговарят на следните изисквания:
- Да имат минимум средно образование, което е подходящо за заеманата
длъжност в екипа;
- Да имат опит в дейности по управлението и/или изпълнението,
координацията, контрола и администрирането на проекти ИЛИ компетенции
в сферата на заеманата позиция.
Във формуляра за кандидатстване в ИСУН 2020 (в раздел 9 „Екип“) следва да
бъдат описани изискванията за квалификацията и отговорностите на
ръководителя и всички членове на екипа.
На етапа на кандидатстване бенефициентът задължително представя
автобиография на ръководителя на проекта като доказателство, че той
отговаря на посочените по-горе изисквания.
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Капацитет на бенефициента – чл. 24, ал. 2 от
ПМС № 162/05.07.2016 г. (2)
За едно по-добро място за живеене!

 Финансов капацитет – кандидатът следва да опише (в раздел 11) как
ще осигури необходимото финансиране (оборотни средства) за
изпълнение на дейностите, предвидени в проектното предложение.
 Оперативен капацитет – кандидатът следва да има опит в
изпълнението на сходни дейности и/или в управление и
изпълнение на проекти, финансирани от различни донори.
Във формуляра за кандидатстване в ИСУН 2020 (в раздел 11, поле
„Капацитет за изпълнение и мониторинг“) кандидатът трябва да опише
и да декларира, че разполага с необходимия финансов и оперативен
капацитет за изпълнение на планираните дейности в проектното
предложение.
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Финансова обосновка на разходите в
бюджета на проекта (1)
За едно по-добро място за живеене!

 За всеки разход, включен в Раздел „Бюджет“ от формуляра за
кандидатстване, кандидатът следва да представи детайлна разбивка
на остойностяването по количество и единична цена за отделните
видове разходи, както и информация дали предвидените разходи
са реалистични и съответстват ли прогнозните стойности на
пазарните цени.

 За целите на проверката кандидата следва да представи обосновка на
предвидените разходи, в която се посочва въз основа на какви
документи, анализи или проучвания са остойностени разходите
и/или
каква
информация/минимални
технически
и/или
функционални характеристики/ данни/ показатели /оферти/
извлечение от каталог на производители/ доставчици и/или
проучване в интернет са ползвани при остойностяването.
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Финансова обосновка на разходите в
бюджета на проекта (2)
За едно по-добро място за живеене!

 Заложените в бюджета разходи за СМР следва да съответстват на
стойностите в съответните КСС, както и заложените в бюджета разходи
за оборудване и обзавеждане следва да съответстват на стойностите в
съответните технически спецификации.
 В случай на недопустими разходи по проекта (собствен принос), същите
следва да бъдат надлежно обосновани, за тях да бъде представена разбивка
(т.е. какво включват) и да съответстват на заложените в бюджета.
 В обосновката следва да бъде представена детайлна информация за всеки
конкретен разход от бюджета на проектното предложение, като всяка
информация следва да бъде подкрепена със съответния доказателствен
материал.

 Финансова обосновка се подава във формат MS Excel, а
доказателствените материали се подават във формат сканирано копие.
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Подаване и оценка на проектни предложения
За едно по-добро място за живеене!

 Във връзка с адаптираните критерии за оценка на проектни предложения
следва да се спазва следния подход:
- По отношение на подадени проектни предложения в процес на оценка в
МЗ: Оценката се осъществява и довършва при отчитане на новите критерии за
оценка. За ПП, подадени към УО с неизвършена оценка съгласно адаптираните
критерии за оценка, няма да бъдат издавани решения за предоставяне на БФП.
- По отношение на проектни предложения с приключила сесия за оценка от
страна на МЗ, които са на етап управленска проверка в УО преди издаване
на Решение: УО осигурява увереност за прилагането на адаптираните критерии
за оценка чрез осъществяване на допълваща кореспонденция с МЗ.

- По отношение на проектни предложения в подготовка за подаване към МЗ:
Проектни предложения могат да бъдат подавани съгласно одобрената
Инвестиционна програма, като следва да се подготвят от бенефициентите при
посрещане на изискванията на адаптираните критерии за оценка.
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Документи за кандидатстване – основни
промени (1)
За едно по-добро място за живеене!

 Всички документи, вкл. техническата документация, се
подават чрез системата ИСУН 2020.
 Всички документи, които се подават във формат
сканирано копие, НЕ се подписват с електронен
подпис.
 Техническата документация, вкл. в случаите, в които на
етапа на кандидатстване няма разработени технически
проекти в пълна проектна готовност, се оформя и подава
в ИСУН 2020 в архивирани файлове (формат WinRAR
или WinZIP). Във всеки отделен архивиран файл следва
да са подредени документите за един обект на
интервенция.
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Документи за кандидатстване – основни
промени (2)
За едно по-добро място за живеене!

 На етапа на кандидатстване за съществуващи сгради
задължително се подават:
 Обследване за енергийна ефективност, придружено от
сертификат за актуално състояние на потреблението на
енергия;
 Обследване
за
установяване
на
техническите
характеристики и технически паспорт;
 Декларация от кмета на общината, че представеният
сертификат за енергийни характеристики е валиден и след
издаването му не са извършвани дейности, водещи до
подобряване на цялостните енергийни характеристики на
сградата.
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Дискусия!
За едно по-добро място за живеене!

Въпроси може да задавате на следните електронни адреси:

oprd@mrrb.government.bg – по отношение на Насоките за
кандидатстване
mz_oprr@mrrb.government.bg – по отношение на дейността на
Междинните звена
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Изменения по отношение на
проверка за съответствие с
правилата по държавните помощи
За едно по-добро място за живеене!

 Режим на минимална помощ – ново приложение О4 с
изискванията на режима, приложимо за градски
транспорт и градска среда
 Режим на помощ под формата на компенсация за
УОИИ:

проверка за наличие на УОИИ в случай на градски
транспорт и градска среда;
отпада изискването за представяне на акт за
възлагане на етапа на кандидатстване;
администратор на помощта е възложителят на
услугата.
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Промени в Инструкцията за
определяне на структурата и състава
на Междинните звена (1)
 Отразени са отговорите на получените
структуриране на Междинните звена въпроси
 Актуализирани са
Междинните звена:

изискванията

към

За едно по-добро място за живеене!

в

процеса

членовете

на

на

 Един експерт от област на висше образование:
Педагогически науки или Хуманитарни науки или Социални,
стопански и правни науки или Природни науки, математика и
информатика или Технически науки
 Опит в управление, изпълнение и/или оценка на минимум 2
(два) проекта
 Квалификацията и опитът на членовете в Междинните звена и
на външните експерти следва да е доказуем
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Промени в Инструкцията за
определяне на структурата и състава
на Междинните звена (2)
За едно по-добро място за живеене!

 Изменени са изискванията по отношение на лицата, участвали в
оценката на проектни предложения по приоритетна ос 1 на ОПРР
2014-2020:
„Лице, което е участвало в оценителна комисия за оценка на
проектно предложение по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020, не
може да бъде в екипа за неговото управление и изпълнение, но
може да участва в управлението и изпълнението на други
проектни предложения по ОПРР 2014-2020, в чиято оценка не е
участвало, с изключение на проектни предложения по
приоритетна ос 8 „Техническа помощ“.
 Измененията и допълненията на Инструкцията влизат в сила от
датата на публикуването им на интернет страницата на ОПРР
2014-2020 – www.bgregio.eu – 22.01.2018 г.
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Промени във Вътрешни правила за
оценка на проектни предложения от
Междинните звена по ПО 1 (1)
За едно по-добро място за живеене!

 Оценката на административно съответствие и допустимостта се извършва
от двамата оценители на базата на оценителен лист, въведен в ИСУН 2020. За
всеки критерий в поле „Забележки“ оценителят прави референция към
конкретен представен документ или се посочва, че такъв не е представен
или същият не е коректен.
 Когато за извършване на проверките са използвани документи, които не са
част от проектното предложение (например публични регистри, таблици с
изчисления за проверка на съответствие с процентни съотношение и т.н.)
съответните документи или извадки от тях се прикачат към оценителния лист в
ИСУН 2020 преди приключването му.
 По отношение на техническата и финансова оценка, проектните
предложения се оценяват съгласно оценителен лист, въведен в ИСУН 2020,
като за всяка подпозиция се дават точки и в поле „Забележки“ оценителят
прави коментар на база на въпросите и критериите, използвани за нея.
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Промени във Вътрешни правила за
оценка на проектни предложения от
Междинните звена по ПО 1 (2)
За едно по-добро място за живеене!

 Попълненият контролен лист за съответствие с приложимия
режим за държавни помощи се прикача от съответния
оценител към оценителния лист в ИСУН 2020 преди
приключване на оценителния лист.
 За проекти, включващи предоставяне на минимална помощ, се
извършва проверка в регистъра на минималните помощи на
Министерство на финансите за вече предоставена минимална
помощ (http://minimis.minfin.bg/). Извадка от регистъра
(получена чрез функция „print screen”) за всяка извършена
проверка се прикача като приложение към оценителния
лист преди приключването му.
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Промени във Вътрешни правила за
оценка на проектни предложения от
Междинните звена по ПО 1 (3)
За едно по-добро място за живеене!

 Заповедта за одобряване на проектно предложение,
контролният лист към нея и одобреният доклад се прикачат от
председателя и/или секретаря на оценителната комисия към
процедурата в ИСУН 2020 в срок до 1 работен ден от датата на
издаването на заповедта и в същия срок се изпращат към УО
на
ОПРР
2014-2020
на
електронен
адрес
mz_oprr@mrrb.government.bg.

 Считано от 01.01.2018 г. за целите на извършване на оценка от
страна на Междинните звена следва задължително да се
използват единствено електронните образци на документите,
приложения към Вътрешните детайлни правила.
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За едно по-добро място за живеене!

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ И
ПРОГРАМИ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
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