ОДОБРЯВАМ: /П/
ГАЛИН ГРИГОРОВ
Областен управител на област Русе

П Р О Т О К О Л
от проведено на 12.03.2019 г. заседание на
Постоянната комисия в областта на индустрията и новите технологии
Днес, 12.03.2019 г., от 10:00 часа в Зала 1 на Областна администрация – Русе се
проведе заседание на Постоянната комисия в областта на индустрията и новите
технологии под председателството на г-н Свилен Иванов – заместник областен
управител на Област Русе.
Присъстваха 15 от 21 членове, както и представители на бизнеса и други
заинтересовани страни.
Г-н Свилен Иванов откри заседанието, като информира, че същото се
организира в изпълнение на поети ангажименти по време на инициирана през месец
февруари работна среща за набелязване на мерки за популяризиране на възможностите
за кандидатстване с иновативни идеи по оперативни програми сред бизнеса.
Председателят използва възможността да благодари за навременната реакция
на гостите на заседанието в лицето на г-н Християн Султанов и г-жа Илияна Илиева,
съответно главен директор и зам.-главен директор на главна дирекция „Европейски
фондове за конкурентоспособност“ към Министерството на икономиката.
По същество, г-н Иванов предложи за гласуване предварително изпратения до
всички членове на Комисията проект на дневен ред, а именно:
1. Представяне на „Концепция за използване на средствата по Оперативна
програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ за процедура по Оперативна
програма „Иновации и конкурентоспособност“ за подкрепа на „Регионални
иновационни центрове“;
Докладва: екип на Министерството на икономиката.
2. Представяне на внесено предложение за създаване на секция на уеб
страницата на Областна администрация – Русе за „въпроси и отговори“ по Оперативна
програма „Иновации и конкурентоспособност“.
Докладва: проф. Диана Антонова – зам.-ректор по научноизследователска
дейност на РУ „Ангел Кънчев“.
3. Разни.
Докладват: членовете на Постоянната комисия в областта на индустрията и
новите технологии.
Предвид липсата на допълнения и обструкции по предложения дневен ред,
заседанието премина при горната последователност.
Думата имаше г-н Християн Султанов – главен директор на главна
дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерството
на икономиката. Той изрази стремежа на управляващия орган на оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност“ за сближаване с мненията, нагласите и
очакванията на потенциалните кандидати. Като основен инструмент за постигането на
изложената цел определи именно периодично провежданите срещи от Управляващия
орган за пряк диалог със заинтересованите страни. В допълнение посочи, че очаква
поставените днес въпроси и коментари да допринесат за финализирането на
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Концепцията за създаване на Регионални иновационни центрове, така че всеки един
потенциален кандидат да е допустим по процедурата. За представяне на презентацията
по т. 1 от дневния ред даде думата на своя колега – г-жа Илияна Илиева – зам.главен директор на главна дирекция „Европейско финансиране за
конкурентоспособност“.
Г-жа Илиева информира, че процедурата по Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ за подкрепа на „Регионални иновационни центрове“ (РИЦ) е
възникнала в следствие на прехвърляне на финансов ресурс от ОП „Наука и
образование за интелигентен растеж“. По думите на г-жа Илиева Европейската комисия
е преценила за по-целесъобразно средствата да се разходят в приоритет на бизнеса,
като научните среди бъдат подкрепящо негово звено.
Тя определи като основна цел на процедурата изграждането и развитието на
съвременна научноизследователска и иновационна инфраструктура и експертиза с цел
последващо провеждане на приложни изследвания и развойна дейност от отворен тип,
които да способстват за ускорено икономическо и социално развитие на българските
региони. Счита се, че посредством изграждането на РИЦ-ове ще се стимулира
развитието на иновативни инфраструктури и експертиза в услуга на местните
предприятия и създаването на нови видове продукти и услуги в приоритетните области
на Иновационната стратегия за интелигентна специализация.
В допълнение, г-жа Илиева посочи, че амбицията на Управляващия орган е да се
изградят РИЦ-ове, които да допълнят с дейността си вече създадените от
Министерството на образованието и науката Центрове за върхови постижения и
Центрове за компетенции.
Тя информира още за дадено от Европейската комисия уверение, че и в
следващия програмен период за оперативните програми настоящите 6 района на
планиране ще бъдат третирани по аналогичен начин независимо очакваното ново
райониране. Г-жа Илиева посочи още, че е допустимо изграждане на повече от един
РИЦ в регион.
Общият бюджет по процедурата е 115,6 млн. лв., като УО предвижда средствата
да бъдат разделени поравно между 6-те района на ниво NUTS 2, с изключение на
област София-град, което е приблизително по 19.3 млн. лв. Тя поясни, че на практика
проектите, които ще бъдат подавани от регионите ще се финансират в съответния
регион, като на финансиране ще подлежат 3 РИЦ-а. Проектите, които не получат
финансиране в даден район, ще участват в общо национално класиране и ще се
финансират в случай на наличие на останал регионален бюджет.
Предвидени са два режима на държавна помощ с цел да бъдат облекчени
кандидатите. Първият режим по елемент А „Инвестиционни помощи за научноизследователски инфраструктури“ съгласно чл. 26 от Регламент (ЕС) № 651/2014 е не
толкова благоприятен за кандидатите. Интензитетът на помощта е не повече от 50% от
допустимите разходи. Докато вторият по Елемент Б „Помощ „de minimis” съгласно
Регламент (ЕС) №1407/2013 относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за
функциониране на Европейския съюз към помощта „de minimis“ е по-благоприятен и
касае по-скоро т.н. „меки мерки“ за изграждане на административно тяло, заплати на
персонала, на изследователски център на научните работници, допускат се още
строително-монтажна дейност, но само за извършване на лек текущ ремонт. Този
режим на помощ позволява по-голям интензитет от 90% безвъзмездна помощ и само
10% собствено участие. Г-жа Илиева акцентира на важна особеност при този елемент, а
именно изискването допустимостта на разходите да не надхвърля 200 000 евро за едно
и също предприятие за 3 финансови години (в конкретния случай2017, 2018, 2019).
По отношение на допустимите кандидати съществуват две възможности, а
именно сдружения, съгласно ЗЮЛНЦ, или дружества, съгласно Търговския закон,
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членовете на които са регистрирани преди 31.12.2017 г., докато вътре в РИЦ са
очертани следните изисквания:
- Обединенията следва да включват минимум 3 (три) юридически лица,
регистрирани съгласно Търговския закон, които развиват дейността си в дадения район
на ниво NUTS 2 и поне едно висше учебно заведение/научно-изследователска
организация или техни звена, които разполагат с капацитет в същия район;
- Допуска се и участието на една фирма/научна организация от друг район, но
единствено в случай че ще започне да осъществява икономическа/научноизследователска дейност в района на РИЦ;
- В учредителните документи на сдружението/дружеството трябва да е ясно
определена структурата за управлението му, мястото на разположение на придобитото
оборудване и отвореният достъп за използването му още на ниво кандидатстване.
Членовете на сдруженията могат да включват:
- юридически лица, регистрирани по Търговския закон или еквивалентни лица
по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо
пространство, които са осъществявали дейност на територията на съответния регион
преди 31.12.2017 г., имат общ оборот за 2017 г. и 2018 г., равняващ се на не по-малко от
25% от сумата на собственото им участие в проекта;
- акредитирани български висши училища;
- основни звена по смисъла на чл. 25, ал. 2 от Закона за висшето образование
към акредитирани български висши училища;
- Българска академия на науките и нейни институти и академични
специализирани звена;
- Селскостопанска академия и институти към нея;
- експериментални лаборатории и изследователски институти по смисъла на чл.
60 от Закона за администрацията;
- неправителствени организации;
- общински и областни администрации.
Г-жа Илиева обърна внимание още на допустимостта на проектите и в 4-те
области на специализация по Иновационната стратегия за интелигентна специализация,
като проектите в сферите на регионална специализация ще носят допълнителни точки
на кандидатите в съответния район.
Друг акцент в презентацията й беше задължителното условие най-малко 50% от
допустимите разходи да са за дейности за научноизследователска инфраструктура и
научно-изследователско оборудване.
В заключение г-жа Илиева посочи, че настоящата процедура се стреми да
положи първото стъпало на едно бъдещо коопериране между сектори бизнес и научни
организации чрез изграждане на здрави структури с приоритет внедряване на иновации
за постигане на конкурентоспособност. По процедурата предстои разработване на
условия за кандидатстване до края на м. март, последвано от Обществено обсъждане и
одобрение от КН. Процедурата се очаква да бъде обявена през месеци май-юни, а
самото кандидатстване се предвижда да трае до края на м. септември. Планира се
февруари 2020 г. одобрените кандидати да започнат изпълнението на проектите.
Г-н Свилен Иванов благодари за изложението, като даде думата на
участниците в срещата за отправяне на уточняващи въпроси.
Г-н Милен Добрев – изпълнителен директор на Русенска търговскоиндустриална камара, постави на дневен ред въпроси за това дали се предвиждат
преференциални условия за район като Северен централен, както и дали се предвиждат
мерки за насърчаване на бъдещо взаимодействие, сдружаване и др. с оглед постигане
на устойчивост на създадените РИЦ-ове.
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По отношение на преференциите г-н Християн Султанов посочи, че такива не
се предвиждат. По думите му се предполага, че няма да има голям брой подадени
проектни предложения и, реално, всеки кандидатствал кандидат ще получи възможност
за сключване на договор. Що се отнася до въпроса за мерките за насърчаване на
бъдещо коопериране между РИЦ-овете, г-н Султанов посочи, че такива са предвидени
в допустимите дейности по процедурата.
В тази връзка, г-ж Илияна Илиева допълни, че само по себе си разделението на
бюджета по райони с изключение на София-град може да се интерпретира като вид
преференция. Тя допълни, че очакванията на Управляващия орган са за допълняемост
между създадените вече Центрове за върхови постижения и Центрове по компетенции
и бъдещите РИЦ-ове. По думите й, амбицията се състои в това РИЦ-овете да създават
продукти с по-висока технологична готовност, което се предвижда да бъде подкрепено
с релевантни мерки в следващия програмен период на оперативната програма.
Думата имаше г-н Страхил Карапчански – зам.-кмет по европейско
развитие на Община Русе. Той поиска уточнение дали към фазата на кандидатстване
сформираното сдружение следва да бъде учредено юридически и да функционира като
такова, за да бъде пълноправен бенефициент.
Г-жа Илиева потвърди, че към момента на кандидатстване кандидатът – дали
сдружение съгласно ЗЮЛНЦ или дружества съгласно Търговския закон, следва да е
регистрирано. Самите членовете на сдруженията могат да включват юридически лица,
регистрирани по Търговския закон или еквивалентни лица по смисъла на
законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство,
които са осъществявали дейност на територията на съответния регион преди 31.12.2017
г. и имат общ оборот за 2017 г. и 2018 г., равняващ се на не по-малко от 25% от сумата
на собственото им участие в проекта.
Дискусия предизвика втория въпрос, отправен от г-н Карапчански, а именно
дали възможността в един район на планиране да има повече от един РИЦ предполага,
че в рамките на конкретен район може да има по един РИЦ от съответната тематична
област за района по Иновационната стратегия за интелигентна специализация.
Г-н Султанов потвърди предположението, като подчерта, че в един район не
може да има 2 РИЦ-а в една и съща тематична област. Той информира, че предстои
разработване на критерии за преценка дали е налице препокриване на кандидати в
даден район с тематичните области.
В отговор на изложеното, чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев – ректор на РУ
„Ангел Кънчев“, отправи препоръка към Управляващия орган да обмислят
допускането на повече от един РИЦ от една и съща тематична област.
Управляващият орган пое ангажимент да обмислят изпълнимостта на
предложението.
Последва въпрос от страна на г-н Карапчански по отношение на фирмите и
изискването те да осъществяват дейност в съответния район на кандидатстване. Той
потърси уточнение дали изискването непременно означава, че фирмата трябва да е и
регистрирана в съответния район. Наред с това, той поиска информация за това какви
критерии Управляващият орган ще ползва при провеждането на анализа къде фирматачлен на сдружението осъществява своята дейност.
Г-жа Илиева уточни, че предстои подробно разписване на документите, които
ще удостоверяват района на осъществяване на дейност от фирмата-кандидат. Тя
допълни, че се допуска фирмата да има регистрация в района на кандидатстване, но
основен акцент е тя да извършва своята дейност на територията на района с оглед
неговото икономическо стимулиране.
Представителите на Русенски университет „Ангел Кънчев“ очертаха като
дискусионен въпроса за участието на университета чрез своите филиали и факултети.
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Въпреки, че основните звена по смисъла на чл. 25, ал. 2 от Закона за висшето
образование към акредитирани български висши училища са допустими кандидати,
двете страни се ангажираха да уточнят юридически как би могъл да бъде решен
въпросът със самостоятелността на научните звена, а така също да бъдат по-подробно
разписани условията за допустимост на основните звена на висшите учебни заведения
от Управляващия орган с оглед по-голяма яснота.
Като потенциално ограничение за участие за по-големите университети се
открои изискването допустимостта на разходите да не надхвърля 200 000 евро за едно и
също предприятие за 3 финансови години (в конкретния случай2017, 2018, 2019).
Въпрос дали четвъртата фирма, която е допустимо да бъде извън района на
кандидатстване, може да бъде регистрирана в друга страна-членка на ЕС, отправи
представител на Българо-румънската търговско промишлена палата.
Г-жа Илияна Илиева посочи, че принципно е допустимо, но на етап сключване
на договор, същата трябва да бъде регистрирана съгласно българското законодателство,
а също така да започне да развива дейност в съответния район.
Г-н Свилен Иванов изрази своята удовлетвореност от постигнатия диалог и
направените препоръки от двете страни. С това той предложи предоставената
информация по т. 1 от дневния ред да бъде приета за сведение и последващо ползване.
Същото беше прието с единодушие.
По т. 2 от дневния ред думата имаше проф. Диана Антонова – зам.-ректор по
научноизследователска дейност на РУ „Ангел Кънчев“. Тя представи отправено
предложение за създаване на информационен портал за задаване на директни въпроси и
отговори в различните предметни области, по които се кандидатства в рамките на
проекти за иновации, управление на центровете за върхови постижения и компетенции,
както и за други въпроси, касаещи взаимодействието между бизнес и наука. Порталът
следва да се обслужва от експерти, които да дават актуална информация на
злободневните въпроси.
Г-н Свилен Иванов определи идеята като много добра, като подчерта, че
работата на Областна администрация – Русе е да посредничи във връзката между
бизнес, наука, министерства и да съдейства за изясняване, доколкото е възможно, на
възникнали въпроси и неясноти.
Той подложи на гласуване следния проект на решение:
Членовете на Постоянната комисия в областта на индустрията и новите
технологии приемат отправеното от проф. Диана Антонова – зам.-ректор по
научноизследователска дейност на РУ „Ангел Кънчев“, предложение за създаване
на информационен портал на електронната страница на Областна администрация
– Русе за отправяне на актуални въпроси по процедури за финансиране на
иновации и нови технологии. Същото следва да бъде изпълнено в едноседмичен
срок.
Предложението се прие единодушно.
На вниманието на присъстващите беше представено оперативно изпълнението
на приетото предложение. На началната страница на Областна администрация – Русе в
раздел актуално ще бъде създаден банер „Иновации и нови технологии, въпроси и
отговори“. Избирайки банера, се отваря страница с информация за портала и имейл
адрес, на който да се подават актуални въпроси от потенциални кандидати по
процедури за внедряване на иновации и нови технологии. Технологичният цикъл
предполага при акумулиране на постъпилите от компетентните страни отговори на
поставените въпроси да бъдат публично отразени на новосъздадения информационен
портал на страницата на Областна администрация – Русе.
В заключение, г-н Свилен Иванов обобщи, че бъдещето е във внедряването на
иновации и нашата област трябва да работи в тази посока, поради което и стремежът на
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Областна администрация - Русе се състои в търсене на нови начини за развиване и
приобщаване на бизнеса в тази кауза.
Предвид липсата на допълнения по т.3 Разни, дневният ред на заседанието се
изчерпа и същото беше закрито.
В края на заседанието бяха взети следните решения:
1. Членовете на Постоянната комисия в областта на индустрията и новите
технологии приемат за сведение и последващо ползване представената по т. 1
„Концепция за използване на средствата по Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж“ за процедура по Оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност“ за подкрепа на „Регионални иновационни
центрове“. Презентационните материали са в приложение на настоящия
протокол.
2. Членовете на Постоянната комисия в областта на индустрията и новите
технологии приемат отправеното от проф. Диана Антонова – зам.-ректор по
научноизследователска дейност на РУ „Ангел Кънчев“, предложение за създаване
на информационен портал на електронната страница на Областна администрация
– Русе за отправяне на актуални въпроси по процедури за финансиране на
иновации и нови технологии.
Срок: едноседмичен от датата на
заседанието.
Отговорник: Областна администрация –
Русе
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
СВИЛЕН ИВАНОВ
Заместник областен управител на Област Русе
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