СТОЛИЧНА ОБЩИНА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
____________________________________________________________
П Р О Г Р А М А Е В Р О П А 2 0 1 5 г.

ВЪПРОСИ И ОТОГОВОРИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С
ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМА ЕВРОПА 2015 г.
Въпрос:

1. Във връзка с подготовка на проектно предложение към Програма Европа,
може ли да разясните дали свидетелството за съдимост на лицето,
представляващо организацията, се подава на етап кандидатстване или след
одобрение на проектното предложение.
Отговор:
Свидетелство за съдимост се изисква само от организациите, чиито проекти са
одобрени. Не е необходимо да представяте свидетелство за съдимост на етап
кандидатстване с проектно предложение - вж. т. 5.1. от Насоките за кандидатстване по
Програма Европа 2015 г., които се намират на електронната страница на СОС http://sofiacouncil.bg/content/docs/c_f34061.pdf
"Представяне на подкрепящи документи към проектното предложение"
Текстът е поставен за информация на потенциалните кандидати, че при евентуално
одобрение на проектното предложение ще трябва да представят свидетелство за
съдимост.
Въпрос:
2. Самоучастието в размер на 10 % до 20 % има ли значение под каква форма се
осигурява (напр. материална база, оборудване, софтуерни приложения) и има
ли значение от кого - от водещата организация или от партньора се
предоставя?
Отговор:
Съгласно т. 4.7. от Насоките за кандидатстване съфинансирането е задължително в
посочените граници, осигурява се от водещата организация. Разходите за съфинасиране
трябва да са съобразени с изискванията в Насоките за кандидатстване, вкл. "Допустими
дейности", "Допустими разходи" и т.н., както и с целите и дейностите на проектното
предложение.
Ако проектното предложение бъде одобрено, след това изпълнено, съфинансирането
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се отчита със съответните разходооправдателни документи в
зависимост от вида на разхода, както и заложените, одобрени и направени разходи,
които се покриват от безвъзмездно отпуснатата сума по проекта.
Въпрос:
3. Договорите с членовете на екипа могат ли да бъдат във вид на граждански
договори?

Отговор: Да, могат.
Въпрос:
4. По отношение на възнаграждението на членовете на екипа под "обичайното"
се разбира възнаграждението на лицата или осигурителния праг?
Отговор:
Съгласно т. "Допустими разходи" от Насоките за кандидатстване по Програма Европа,
"Разход за персонал, назначен за осъществяване на проекта, .......... (възнагражденията
не трябва да превишават тези, които обичайно се покриват от бенефициента или
неговите партньори)"
Под "обичайно" се разбира възнаграждението на лицето/ лицата, включени в
проектното предложение.
Въпрос:
5. В насоките за кандидатстване пише, че могат да участват академични
институции. Бих искал да попитам основното училище води ли се академична
институция? А СОУ-то? Институти на БАН?
Отговор:
По Програма Европа 2015 г., съгласно Насоките за кандидатстване, т. "Допустимост на
партньорите", посочените от Вас - основно училище и СОУ, институти на БАН - могат
да участват в проектно предложение КАТО ПАРТНЬОР/ И.
Въпрос:
6. Къде и кога се предоставя информация за банковата сметка на
кандидатстващата организация?
Отговор:
Информация за банковата сметка не се изисква на етап кандидатстване с проектно
предложение.
Информация за банковата сметка на съответното юридическо лице (и физически лица
само по трета приоритетна област) се изисква само от организациите, чиито проектни
предложения са одобрени.
Въпрос:
7. Може ли района да кандидатства в качеството му на партньор по даден
проект или не?
Отговор:
Да, всеки един от 24-те района на Столична община може да кандидатства като
ПАРТНЬОР в проектно предложение по Програма Европа.
Съгласно Насоките за кандидатстване, т. "Допустимост на партньорите" е написано,
както следва:
"Партньори могат да бъдат:
- всички лица, отговарящи на изискванията по т. 4.1.;
- районите на Столична община, както и общинските културни институти на СО;
- академични институции, регистрирани и действащи на територията на Столична
община."
Въпрос:
8. Моля уточнете във формуляра за кандидатстване, т. 2.6. „Бюджет на
проекта“, какво се има предвид в „Размер на финансирането“?

Отговор:
Във формуляра за кандидатстване, т. 2.6. „Бюджет на проекта“ , посоченият ред моля да
се чете „Размер на съфинансирането“.

