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ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗЯСНЕНИЯ ОТ СТРАНА НА ПРОГРАМНИЯ ОПЕРАТОР

1. Програмният оператор предоставя следните допълнителни разяснения към въпрос 98:
В случаите, когато за постигане на целите на проекта, в съответствие с целите на процедурата, е
необходимо да бъдат изпълнени дейности, които се явяват недопустими по настоящата
процедура, но са систематично свързани с допустимите дейности по проекта, същите могат да
бъдат включени в проектното предложение, като бъдат изрично посочени като недопустими
дейности и необходимостта от включването им бъде надлежно обоснована от кандидата.
Необходимите средства за финансиране на тези дейности са за сметка на кандидата и не са
част от собствения му принос по проекта (в случай че се осигурява такъв). Собственият принос
на кандидата служи за финансиране на допустими дейности по проекта и заедно с размера на
безвъзмездната финансова помощ формира общата стойност на допустимите разходи на
проекта. Разходите за недопустими дейности следва да бъдат включени в раздел VI от
бюджета в перо „Недопустими дейности, необходими за изпълнението на проекта“, в колона
„Съфинансиране“ и са част от общата стойност на проектното предложение (проекта).
2. Уведомяваме кандидатите, че от страна на ИСУН 2020 са публикувани актуализирани
указания „Ръководство за потребителя за модул е-кандидатстване", в частта със стъпките за
подписване и подаване на проектно предложение, както и за подписване и подаване на
отговор на въпрос до оценителната комисия, поради актуализация на алгоритмите за
подписване с КЕП на една от фирмите за предоставяне на удостоверителни услуги (B-trust) актуализирана версия на Приложение B към Насоките „Ръководство за потребителя за модул екандидатстване“.
3. Във връзка с установено техническо несъответствие в изискването за прилагане на
„Документ за оправомощаване за подаване на проектното предложение с КЕП (в случай че е
приложимо)“, разясняваме, че при валидиране на Формуляра за кандидатстване такъв ще бъде
изискан от ИСУН 2020 дори в случаите, когато не е приложим. Тъй като документа не е
задължителен съгласно Насоките за кандидатстване, ако за кандидата не е приложим,
препоръчваме да бъде приложен файл с текст „не приложимо“ или празен файл във формат
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