Предложения по проект на насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор по
подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между
участниците във веригата на доставки“ от Програма за развитие на селските райони
2014-2020 г. от Фондация Смарт Агростарт
Във връзка с публикуваните за обществено обсъждане в ИСУН 2020 насоки за
кандидатстване по процедура по подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и
вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ от Програма
за развитие на селските райони 2014-2020 г. и в съответствие с АПК, Раздел I и II,
представяме на Вашето внимание, следните коментари и предложения:
1. С цел яснота за кандидатите по процедурата, при възможност да бъде уточнено
относно задължителното изпълнение на дейности за популяризиране проекта,
включва ли възможността за използването на онлайн платформи.
2. С цел яснота за кандидатите относно т. 17 от 13.2 „Условия за допустимост на
дейностите”, да се поясни дали за дейности и разходи, за които не е заявено
подпомагане по процедурата важи изискването за включването им в
колективния проект за сътрудничество;
3. С цел яснота за кандидатите относно условието по т. 9.3 от 14.2 „Условия за
допустимост на разходите” да се посочи Приложение 15;
4. С цел осигуряване на оборотни средства за кандидатите при възможност да
бъдат предвидени повече на брой искания за плащания при изпълнение на
проекта;
Забележка: предложенията са изготвени във връзка с изпълнение на поетите
ангажименти по договор №BG05SFOP001-2.009-0040-C01/19.12.2018 г. за финансиране на
проект №BG05SFOP001-2.009-0040 с наименование „Заедно за българското село! –
Информиране на широката общественост, събиране на данни за обществените нагласи и
разработване на бази данни с цел подпомагане на процесите по формулиране, изпълнение и
мониторинг на политиките и законодателството в сектор „Земеделие и развитие на
селските райони с оглед подобряване на гражданското участие в тези процеси“,
финансиран от Европейски съюз-Европейски социален фонд и изпълняван по Оперативна
програма „Добро управление“, процедура BG05SFOP001-2.009.
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