Бенефициентите трябва да познават възможностите
за външно финансиране
Стартът на кампанията на Министерството на финансите „Бъдете активни” постигна
желаните резултати като пробуди потенциалните бенефициенти и с това започна първият
активен етап от усвояването на близо 7 млрд.
евро от Структурните и Кохезионния фонд. По
време на двата провели се семинара в Пловдив
и Велико Търново, публиката получи отговори
на въпросите си лично от министър-председателя на България, седемте ресорни министри
по съответните оперативни програми и мини
стъра на земеделието, който подробно пред
ставя Програмата за развитие на селските
райони.
Представителите на общините се заинтересуваха от размера на собствените средства,
с които трябва да разполагат, за да могат да
изпълняват проекти, съфинансирани със средства от Структурните инструменти на ЕС.
На притесненията им, че голяма част от българските общини имат проблем със собственото финансиране, министърът на финансите
Пламен Орешарски отговори, че идеалният
вариант за тях би бил още при изготвянето
на финансовия план на проекта да се опишат

детайлно дейностите по отделните етапи,
които ще бъдат осъществени. По този начин
сертифициращият орган ще бъде подготвен
за документите, които през определен период
от време ще получава. Технологичният срок за
това ще бъде съкратен максимално, за да бъде
процесът в полза на бенефициентите.
Средствата от Структурните инструменти
трябва да бъдат усвоени в рамките на седем
години, до следващата финансова рамка на
Европейския съюз. За периода 2007–2013 г.
затруднението за осигуряване на изцяло собствени ресурси за изпълнение на даден проект
е разрешим казус. Бенефициентите е добре да
се запознаят с всички възможности за външно
финансиране и да го използват ефективно. За
малките общини най-достъпният източник
на външни ресурси са авансите по проекта,
както и банковите кредити. От полза за бенефициентите е да са запознати с възможностите за извършаване на т.нар. „мостово
финансиране”. Част от инструментите, които
биха осигурили такъв тип финансиране са
фонд ФЛАГ, Насърчителна банка за развитие
(единствената държавна банка в страната,
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която подпомага малкия и среден бизнес),
както и трите нови финансови инструмента,
които Европейската комисия създаде за периода 2007–2013 г. Jaspers, Jeremie и Jessica.
Броят на междинните плащания по даден
проект зависи от подписания договор между
бенефициента и управляващия орган. Авансовото плащане осигурява до 20% от общата
стойност на проекта. Когато бенефициентът има документ за извършени конкретни
разходи, той представя искане за междинно
плащане заедно с валиден разходен документ и
изразходваната сума се възстановява съгласно правилата за допустимост на разходите по
съответната оперативна програма.
Реално извършените разходи са за сметка на
полученото авансово плащане. След неговото
разходване бенефициентът ще използва собствени средства, които впоследствие ще бъдат възстановени. Това осигурява възможност
във всеки един момент бенефициентът да
разполага с определен финансов ресурс за изпълнение на залегналите в проекта дейности.

