Критерии за административна и качествена оценка на проектни
предложения по ПОДПРОГРАМА 1 „Дигитализация на малки и средни предприятия”
I. АДМИНИСТРАТИВНА ОЦЕНКА
№
1.

Критерии
Проектното предложение е подадено в срок, по електронен път на
адрес grants@ubclubs.eu по реда и начина указан в насоките за
кандидатстване на програмата и съобразно останалите изисквания.

2.

Към проектното предложение е подадена декларация, че
кандидатът е запознат с условията за кандидатстване и условията за
изпълнение – попълнена по образец /Приложение №1/.
Към проектното предложение е подадена декларация за
обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните
предприятия –попълнена по образец (Приложение №2), подписана
от лице с право да представлява кандидата и прикачена към
подаваните документи в PDF. В случаите, когато кандидатът се
представлява заедно от няколко физически лица, декларацията се
подписва от всяко от тях.
Приложен е документ, удостоверяващ платена такса за членство в
ОБК до месеца на обявяване на резултатите за конкретната
конкурсна процедура.
Приложена справка на заетите лица към момента на подаване на
проектното предложение.

3.

4.
5.

ДА

НЕ

Н/П

II. ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТА
1.

2.
3.
4.

5.

Кандидатът е търговец по смисъла на Търговския закон или Закона за
кооперациите или е еквивалентно лице по смисъла на законодателството
на държава-членка на Европейското икономическо пространство. Данни
от търговския регистър.
Кандидатът е микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за
малките и средни предприятия и Приложение І на Регламент (ЕС) №
651/2014.
Кандидатът е пряко отговорен за изпълнението на дейностите по проекта,
а не действа в качеството на посредник.
Дейностите по проекта не са започнати и/или физически завършени или
изцяло осъществени преди подаването на формуляра за кандидатстване от
кандидата/партньора, независимо дали всички свързани плащания са
извършени от него.
Проектът ще се осъществява в рамките на 12 месеца.

III. КАЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА
№
1.
2.
2.1.
2.2.
3.
4.

Критерии
Проектът ще доведе до дигитализация на дружеството и ще
повиши конкурентоспособността му в бизнес средата.
Приложимост на дигиталната новост в предприятието и
ефективност на въведената дигитализация.
Проектът е приложим и ще доведе до повишаване
ефективността на предприятието и ще разшири пазарите
му. Информация от обосновката на проекта.
Проектът е приложим и ще доведе до повишаване
ефективността на предприятието. Информация от
обосновката на проекта.
Проектът предлага обосновани и обвързани с изпълнението
на дейностите разходи.
Избран подизпълнител на услугата.

Макс.
брой точки

10

10
5
10

Точки за
проекта

Бележки

10

5.

Подизпълнителят на дейност, свързана с дигитализация
е член на ОБК.
Подизпълнителят на дейност, свързана с дигитализация
НЕ е член на ОБК.
Вид предприятие.

5.1.

Кандидатът е микропредприятие.

10

5.2.

Кандидатът е малко или средно предприятие.

5

5.3.

Фирмата /предприятието е собственост на млад
предприемач (до 29 год. възраст) или предприемач 55+
(годишна възраст).
Информация и публичност.
Проектът предвижда своевременно и качествено
популяризиране на резултатите от предвидените
дейности.

10

4.1.
4.2.

6.
6.1.

5

10
Общ
Общ брой
максимален точки за
брой точки: проекта:
85

