Министерство на
икономиката и енергетиката

Поставени въпроси на проведен в гр. Пловдив информационен ден по грантова схема:
BG 04-03-04 "Производство на горива от биомаса"

Програмният оператор настоятелно моли всички да се запознаят внимателно с Насоките за кандидатстване,
налични към всяка отворена грантовa схемa и с вече публикуваните отговори, преди да пристъпят към изпращане
на въпроси
№
1

Въпроси

Отговори

Може ли да се изпращат проектните предложения по куриер и трябва ли
да се гарантира, че те ще пристигнат преди крайния срок за подаване на
проектни предложения?

Съгласно т. 4.3.1. от Насоките за
предложения могат да бъдат изпращани:

кандидатстване,

проектните

-

по пощата – като препоръчана пратка с обратна разписка,

-

чрез куриерска служба, или

на ръка (разписка за получаването се издава в два екземпляра – за
Програмния оператор и за лицето, което е подало предложението за
Проект).
2

Кандидата трябва да докаже финансов капацитет и да декларира
произход на приходите. Може ли да декларира приходи от стопанска
дейност? Допустим документ ли е банкова референция?

Финансовият капацитет се удостоверява с оборота за последната
финансова година или декларация от финансираща институция/банка,
удостоверяваща наличието на кредитна линия или спестявания.

3

Колко време след приключване на проекта трябва да се подаде финалния
отчет?

В пакета от документи по грантова схема BG04-03-04 се съдържа проект
на Договор и проект на Общи условия към него. Съгласно чл. 32, ал. 5
на Общите условия гласи, „Окончателният финансов доклад може да
бъде представен в срок до 2 месеца след изтичане на срока за

изпълнение на Проекта.”.
4

В насоките за кандидатстване е записано, че строително-монтажните
работи са допустими, може ли да бъде финансирано изграждането на хале
в което да бъде инсталирано оборудването, както и складово помещение в
което да се складира материала и къде точно трябва да бъдат включени в
бюджета разходите за строително-монтажните работи?

Съгласно т. 4.1.4. от Насоките за кандидатстване е указано, че са
допустими и „Други дейности, за които е доказано, че са задължителни и
неделими
при
въвеждането
в
експлоатация
на
оборудването/отоплителната/охладителната система.“

5

Задължително ли е бенефициентът да притежава земята и може ли тя да
бъде наета и за какъв период от време, ако това е допустимо?

Бенфицентът може да наеме земя, за което трябва да предостави
документ, удостоверяващ съгласието на собственика на земята. Земята
трябва да е наета за минимум 5 години.

6

Има ли специално ограничение по отношение на договорите, които ще се
подписват с експертите т.е. трябва да бъдат задължително трудови или
може да бъдат граждански?

Организирането на екип за управление на проекта е отговорност на
бенефициента, като по негова преценка могат да бъдат използвани
всички законово допустими начини, поради което приложими са както
гражданските така и трудовите договори, при отчитане на законовите
изисквания и ограничения, които произтичат във връзка с конкретния
вид правоотношение.

7

При партньорство с държава от европейския съюз получават ли се
допълнително точки?

Кандидатът може да участва самостоятелно или в партньорство, но само
на партньорствата с партньори от страните донори ще бъдат присъждани
допълнителни точки при оценката на проектното предложение.
Партньорство с партньор от страна донор /Кралство Норвегия,
Княжество Лихтенщайн и Исландия/ ще получи допълнителни точки. (т.
4.1.3 от Насоките за кандидатстване).

8

Има ли разлика при оценяването ако се кандидатства само с един
кандидат или в партньорство?

Единствено партньорство с партньор от страна донор /Кралство
Норвегия, Княжество Лихтенщайн и Исландия/ носи допълнителни точки.

9

По какъв начин допустимите дейности „консултантски услуги от партньор“
и „посещение в България от партньорите“ са свързани с Фонда за
двустранни отношения? Имат ли нещо общо?

Фондът за двустранни отношения BG04-00-02 е друга грантова схема,
финансирана по Програма BG04 „Енергийна ефктивност и възобновяема
енергия”. Фондът предоставя средства за по две схеми: „Схема за
подкрепа за разработване на проектни предложения” и „Схема за
подкрепа за пътуване”. Информация за предоставянето на средства
може
да
бъде
намерена
на
сайта
на
Програма
BG04
–

2

www.energygrantsbg.org
При партньорство това ли са двете единствени допустими дейности, които
партньора може да извършва?

Партньорът може да извършва дейности, като: консултантски услуги,
участие в управлението на проекта и пътувания.

10

Когато се казва, че субсидията е възможна до 60 %, може ли да се каже
кои са основните критерии, които дават тежест за максималното постигане
на този процент?

Максимален процент на безвъзмездната финансова помощ е до 60 %,
като той се определя от кандидата, при спазване на посочените
изисквания в Насоките за кандидатстване.

11

Реализация на производство на дървесен чипс. В друга дейност на
предприятието чипса е и входна суровина. Когато е за собствено
потребление как трябва да се удостовери?

Грантовата схема не ограничава предназначението и начина на
използване на произведените горива (за продажба или за собствено
потребление), при условие че тяхното потребление е ясно обосновано.

12

По отношение на коефициента „изчисляване на годишното производство
спрямо инвестиционните разходи“, какво се разбира под термина
„инвестиционни разходи“?

Инвестиционните разходи са разходите за придобиване на дълготрайни
активи и свързаните с тях строително монтажни дейности.

13

Изключват ли се от Програмата микро-предприятията?

Бенефициенти по Грантова схема BG04-03-04 са малки и средни
предприятия, които отговарят на изискванията на Закона за малките и
средните предприятия.
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