Министерство на
икономиката и енергетиката

Постъпили запитвания от общ характер по грантови схеми:
BG 04-02-03 "Насърчаване на Енергийна ефективност и възобновяема енергия в общински и
държавни сгради и локални отоплителни системи" и BG 04-03-04 "Производство на горива от
биомаса"

General questions received under Grant Schemes:
BG04-02-03 “Promotion of energy efficiency and renewable energy measures in municipal and state
buildings and local district heating” and BG04-03-04 “Production of fuels from biomass”

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

Programme Operator strongly asks everyone to acquaint themselves carefully with the Guidelines for Project
Promoters, available for each open Grant Scheme and published answers, before proceeding with sending questions

№

Въпроси

Отговори

Questions

Answers

1

Пропуснах възможността да
посетя информационните дни
по Програма BG04 „ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ
И
ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ" в
София. Има ли възможност да
получа
материали
от
семинара?

Материалите
от
информационните
дни
са
публикувани
на
интернет
страницата на Програмата

Missed the opportunity to visit the
information days for Programme
BG04 "ENERGY EFFICIENCY AND
RENEWABLE ENERGY" in Sofia. Is it
possible to receive materials from
the workshop?

Materials from the information days
are published on the website of the
Programme

2.

В евро или лева трябва да бъде
банковата сметка, по която ще
се
разходват
средства
по
проекта ?

Няма изисквания за вида на
банковата сметка, по която ще
се разходват средствата по
проекта.
Бюджетът
на
проектното предложение се
представя в евро или лева,
съгласно т. 4.2.2. „Бюджет на
проектното предложение“ от
Насоките за кандидатстване.

The bank account through which
funds will be spent on the project
should be in euros or levs?

There are no requirements for the
type of bank account through which
the funds will be spent on the
project. The budget of the project
proposal is submitted in euros or
levs, according to item 4.2.2.
"Budget of the project proposal" in
Guidelines for Project Promoters.

В Насоките и приложенията
има
някои
неясноти
по
отношение на документите,
които норвежкият партньор
трябва да представи заедно с
апликационните форми. Моля
да дадете ясен списък на тези
документи. Например, трябва
ли норвежкият партньор да
представя
декларацията
по

Документите,
които
Партньорите
следва
да
представят към момента на
кандидатстване са описани в:

In the Guidelines and Annexes there
is some lack of clarity in respect of
the documents that the Norwegian
partner must submit with the
application forms. Please provide a
clear list of these documents. For
example, should the Norwegian
partner submit the VAT declaration,
having in mind that it is formulated
only for Bulgarian companies? What
form of a declaration of financial
capacity should be submitted? Which
other documents are mandatory for

The documents that partners should
submit at the time of application are
described in:
- item 4.5., Section II of the
Guidelines for Project Promoters for
grant
scheme
BG-04-02-03
"Promotion of energy efficiency and
renewable energy measures in
municipal and state buildings and
local heating";
- item 7, Section II of the Guidelines
for Project Promoters for grant
scheme BG04-03-04 "Production of

3.

- т.4.5., раздел II от Насоките
за кандидатстване по грантова
схема BG-04-02-03 “Мерки за
повишаване на енергийната
ефективност и използване на
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№

Въпроси

Отговори

ДДС,
след
като
тя
е
формулирана
само
за
български
фирми?
Каква
форма
на
декларация
за
финансов капацитет трябва да
се
представи?
Кои
други
документи са задължителни за
партньор от страна-донор на
този етап?

възобновяема
енергия
в
общински и държавни сгради и
локални отоплителни системи“;

Questions

a donor state partner at this stage?

Answers

fuels from biomass"

- т. 7, раздел II от Насоките за
кандидатстване по грантова
схема
BG04-03-04
Производство на горива от
биомаса"

Забележка: Всички отговори са изготвени въз основа на публикувания пакет от документи по съответната грантова схема на английски
език.
Note: All answers are based on the English version of published package of documents for the current grant scheme.

3

