ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони
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Председател на УС на МИГ „Лясковец-Стражица”
Утвърдена на Заседание на УС от 06.03.2018г.

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА1
СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
НА СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЛЯСКОВЕЦ-СТРАЖИЦА“ ЗА 2018 ГОДИНА
№ Наименование
по
на
ред процедурата

Цели на
Начин на Извършване
предоставяната провеждан
на
БФП2 по
е на
предварителен
процедурата
процедура
подбор на
та
концепции за
съгласно
проектни
чл. 2 от предложения3
ПМС №
162 от
2016 г.

Общ
разме
р на
БФП
по
проце
дурата
(в лв.)

Допустими
кандидати

Примерни допустими Категории допустими Максимале Дата на
Краен срок Представлява ли Размер на БФП за
дейности
разходи
н
обявяване на за подаване процедурата/част проект (в лв.)
% на съ- процедурата на проектни
от нея:
финансира
предложения държавнаминима Мин.
Макс.
не
лева
лева
помощ4 лна
помощ5

Индикативната годишна работна програма се изготвя в съответствие с чл. 26, ал. 1 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите,
финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.
1

2

Безвъзмездна финансова помощ.
Отбелязва се „да“ или „не“.
4
По смисъла на чл. 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
5
По смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18.12.2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта
„de minimis” (ОВ, L 352 от 24.12.2013 г.).
1
3

Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г
1

Мярка
МИГ4.1.
„Инвестиции в
земеделски
стопанства”

Повишаване
конкурентоспосо
бността на
земеделието на
територията на
МИГ чрез:
1.преструктуриран
е и развитие на
наличните
материални
мощности в
стопанствата;
2. внедряване на
нови продукти,
процеси и
технологии и
подобряване на
наличните
производствени
материални и/или
нематериални
активи;
3. опазване на
компонентите на
околната среда,
вкл. подобряване
на енергийната
ефективност в
земеделските
стопанства;
4. спазване
стандартите на
Европейския съюз
(ЕС) и
подобряване на
условията в
земеделските
стопанства;
5. насърчаване на
сътрудничеството
с производителите
и
преработвателите
на земеделски

Подбор на
проектни
предложения

Не

600 000

-Кандидатите за
подпомагане
следва да са
регистрирани
земеделски
производители
в съответствие
със Закона за
подпомагане на
земеделските
производители;
-Минималния
стандартен
производствен
обем на
стопанството на
кандидата
следва да бъде
не по - малко от
8000 евро;
-Кандидатите,
юридически
лица следва да
докажат приход
от земеделска
дейност и/или
приход от
услуги
директно
свързани със
земеделска
дейност и/или
преработка на
земеделска
продукция
и/или участие и
подпомагане по
схемата за
единно плащане
на площ;
-Земеделски
производители
за инвестиции в
техните

1. закупуване,
1. разходи за
включително чрез
закупуване,
финансов лизинг,
включително чрез
и/или инсталиране
финансов лизинг,
на нови машини, и/или инсталиране на
съоръжения и
нови машини,
оборудване,
съоръжения и
необходими за
оборудване,
подобряване на
необходими за
земеделския
подобряване на
производствен
земеделския
процес, включително производствен процес,
за опазване
включително за
компонентите на
опазване
околната среда,
компонентите на
получаване на
околната среда,
топлинна и/или
получаване на
електроенергия,
топлинна и/или
необходими за
електроенергия,
земеделските
необходими за
дейности на
земеделските дейности
стопанството и
на стопанството и
подобряване на
подобряване на
енергийната
енергийната
ефективност,
ефективност,
съхранение и
съхранение и
подготовка за
подготовка за
продажба на
продажба на
земеделска
земеделска продукция;
продукция;
2. разходи за създаване
2. създаване и/или и/или презасаждане на
презасаждане на
трайни насаждения,
трайни насаждения, включително трайни
включително трайни
насаждения от
насаждения от
десертни лозя,
десертни лозя,
медоносни дървесни
медоносни дървесни
видове за
видове за
производство на мед,
производство на мед, други бързорастящи
други бързорастящи храсти и дървесни
храсти и дървесни видове, използвани за
видове, използвани
производство на
за производство на
биоенергия;
биоенергия;
3. разходи за

50 – 90 %

Първи прием

април
2018 г.
ноември
2018 г.

Да

Не

10 000

100 000

май
2018 г.
декември
2018 г.

Втори прием-при
остатък от Първи прием
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продукти;
6. подобряване
условията на труд,
и/или подобряване
на хигиенните,
ветеринарните,
фитосанитарните,
екологичните и
други условия на
производство;
7. подобряване
качеството на
произвежданите
земеделски
продукти, и/или
подобряване на
възможностите за
производство на
биологични
земеделски
продукти.

стопанства,
пряко свързани
с една или
няколко от
дейностите по
производство и
съхранение
само на
собствени
земеделски
продукти, както
и подготовка на
продукцията за
продажба;
-Признати
групи или
организации на
производители
за инвестиции,
които са от
полза на цялата
група или
организация на
производители
и са свързани с
основната
земеделска
дейности по
производство
и/или
съхранение на
земеделски
продукти,
произведени от
техните
членове, както
и с подготовка
на продукцията
за продажба;
Кандидатът/пол
учателят на
финансова
помощ трябва
да има
постоянен адрес
- за
физическите
лица, и
седалище и
адрес на
управление и
да
осъществява
дейностите по

3. достигане
достигане
съответствие с
съответствие с
нововъведените
нововъведените
стандарти на ЕС
стандарти на ЕС
съгласно
съгласно приложение
приложение № 8 от № 8 от Наредба № 9/21
Наредба № 9/21 март март 2015 г. на МЗХ, с
2015 г. на МЗХ, с
която наредба се
която наредба се
уреждат условията и
уреждат условията и редът за прилагане на
редът за прилагане
подмярка 4.1
на подмярка 4.1
"Инвестиции в
"Инвестиции в
земеделски
земеделски
стопанства",
стопанства",
включително чрез
включително чрез
финансов лизинг;
финансов лизинг;
4. разходи за
4. закупуване на:
закупуване на:
съоръжения,
съоръжения, прикачен
прикачен инвентар
инвентар за
за пчеларство и
пчеларство и
съответно
съответно оборудване,
оборудване,
необходимо за
необходимо за
производството на мед
производството на
и други пчелни
мед и други пчелни продукти, както и за
продукти, както и за
развъждането на
развъждането на
пчели-майки,
пчели-майки,
включително чрез
включително чрез
финансов лизинг;
финансов лизинг;
5. разходи за
5. достигане на
достигане на
съответствие със
съответствие със
съществуващи
съществуващи
стандарти на ЕС - за стандарти на ЕС - за
млади земеделски
млади земеделски
стопани, получаващи стопани, получаващи
финансова помощ по финансова помощ по
подмярка 6;
подмярка 6;
6. закупуване,
6. разходи за
включително чрез
закупуване,
финансов лизинг, на включително чрез
специализирани
финансов лизинг, на
земеделски
специализирани
транспортни
земеделски
средства, като
транспортни средства,
например: камиони,
като например:
цистерни за
камиони, цистерни за
събиране на мляко, събиране на мляко,
хладилни превозни хладилни превозни
средства за
средства за
транспортиране на
транспортиране на
продукция, превозни продукция, превозни
средства за
средства за
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проекта на
територията на
общините
Лясковец и
Стражица.

транспортиране на
транспортиране на
живи животни и
живи животни и
птици;
птици;
7. достигане на
7. разходи за
съответствие с
достигане на
международно
съответствие с
признати стандарти,
международно
свързани с
признати стандарти,
въвеждане на
свързани с въвеждане
системи за
на системи за
управление на
управление на
качеството в
качеството в
земеделските
земеделските
стопанства,
стопанства, въвеждане
въвеждане на добри
на добри
производствени
производствени
практики,
практики, подготовка
подготовка за
за сертификация;
сертификация;
8. разходи за
8. закупуване на
закупуване на
софтуер,
софтуер, включително
включително чрез чрез финансов лизинг;
финансов лизинг; 9. разходи за ноу-хау,
9. за ноу-хау,
придобиване на
придобиване на
патенти права и
патенти права и
лицензи, за
лицензи, за
регистрация на
регистрация на
търговски марки и
търговски марки и процеси, необходими
процеси,
за изготвяне и
необходими за
изпълнение на
изготвяне и
проекта;
изпълнение на
10. разходи, свързани с
проекта;
проекта, в т.ч. разходи
10. предпроектни
за предпроектни
проучвания, такси,
проучвания, такси,
хонорари за
хонорари за архитекти,
архитекти, инженери
инженери и
и консултанти,
консултанти,
консултации за
консултации за
екологична и
екологична и
икономическа
икономическа
устойчивост на
устойчивост на
проекти, проучвания проекти, проучвания
за техническа
за техническа
осъществимост на
осъществимост на
проекта, извършени проекта, извършени
както в процеса на
както в процеса на
подготовка на
подготовка на проекта
проекта преди
преди подаване на
подаване на
заявлението за
заявлението за
подпомагане, така и по
подпомагане, така и
време на неговото
по време на неговото изпълнение, които не

4

изпълнение.

№ Наименование
по на процедурата
ред

6

Цели на
предоставяната
БФП6 по

Начин на Извършване
Общ
провеждане
на
размер
на
предварителе на БФП

Допустими
кандидати

могат да надхвърлят
12 на сто от общия
размер на допустимите
инвестиции по
проекта.

Примерни допустими Категории допустими
дейности
разходи

Максимален
% на съфинансиране

Дата на
Краен срок Представлява ли Размер на БФП за
обявяване на за подаване процедурата/част
проект (в лв.)
процедурата на проектни
от нея:

Безвъзмездна финансова помощ.

5

процедурата

Подобряване на
Мярка
цялостната
МИГ4.2
„Инвестиции в
дейност,
преработка/ма икономическата
ркетинг на
ефективност и
селскостопанс конкурентоспособ
ки продукти”
ността на
предприятия от
хранителнопреработвателната
промишленост на
територията на
общините
Лясковец и
Стражица чрез:
1. по-добро
използване на
факторите за
производство;
2. въвеждане на
нови продукти,
процеси и
технологии,
включително къси
вериги на
доставка;
3. подобряване на
качеството и
безопасността на
храните и тяхната

2

процедурат
а съгласно
чл. 2 от
ПМС №
162 от
2016 г.
Подбор на
проектни
предложения

н подбор на
по
концепции за процеду
проектни
рата
предложения
(в лв.)
Не

300 000

По смисъла на чл. 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
По смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията
„de minimis” (ОВ, L 352 от 24.12.2013 г.).

предложени държавна мини Мин.
я
помощ7 мална лева
помо
щ8
За подпомагане
могат да
кандидатстват
лица, които към
датата на
подаване на
заявлението за
подпомагане са:
(1). земеделски
стопани;
(2). признати
групи или
организации на
производители
или такива,
одобрени за
финансова
помощ по
мярка 9.
"Учредяване на
групи и
организации на
производители"
от ПРСР 2014 2020
г.;
(3). еднолични
търговци и
юридически
лица, различни

1. изграждане
1. разходи за
и/или
изграждане и/или
модернизиране на
модернизиране на
сгради и други
сгради и други
недвижими
недвижими активи,
активи, свързани с
свързани с
производството
производството и/или
и/или маркетинга.
маркетинга.
2. закупуване,
2. разходи за
включително чрез
закупуване,
финансов лизинг,
включително чрез
и/или инсталиране
финансов лизинг,
на нови машини, и/или инсталиране на
съоръжения и
нови машини,
оборудване,
съоръжения и
необходими за
оборудване,
подобряване на
необходими за
производствения
подобряване на
процес по
производствения
преработка и
процес по преработка
маркетинга, в т.ч. и маркетинга, в т.ч. за:
за:
а) преработка,
а) преработка,
пакетиране,
пакетиране,
включително
включително
охлаждане,
охлаждане,
замразяване, сушене,
замразяване,
съхраняване и др. на
сушене,
суровините или
съхраняване и др.
продукцията;
на суровините или
б) производство на

Първи прием

40 - 50%

Да

Не

15 000

Макс.
лева

150 000

април
май
2018 г.
2018 г.
Втори прием-при
остатък от първи прием
Октомври Ноември
2018г.
2018г.

7
8

от

18.12.2013

г.

относно

прилагането

на

членове

107

и

108

от

Договора

за

функционирането

на

Европейския

съюз

към

помощта

6

проследяемост;
4. постигане на
съответствие със
стандартите на
Европейския съюз
(ЕС);
5. подобряване
опазването на
околната среда.

от кандидатите
по т. 1 и 2.
Кандидатите по
т. 1 трябва да са
регистрирани
по Търговския
закон или
Закона за
кооперациите.
Земеделските
стопани към
датата на
подаване на
заявлението за
подпомагане
трябва да
отговарят на
следните
условия:
- да са
регистрирани
като земеделски
стопани
съгласно
Наредба № 3 от
1999 г. за
създаване и
поддържане на
регистър на
земеделските
стопани (ДВ,
бр. 10 от 1999
г.);
- минималният
стандартен
производствен
обем на
земеделското
им стопанство е
не по-малко от
левовата
равностойност
на 8000 евро.
- минималният
стандартен
производствен
обем на
земеделското
стопанство се
доказва с
декларация по
образец за
изчисление на
минималния

продукцията;
б) производство
на нови продукти,
въвеждане на
нови технологии и
процеси;
в) производство
на енергия от
възобновяеми
енергийни
източници за
собствените
нужди на
предприятието;
г) подобряване на
енергийната
ефективност и за
подобряване и
контрол на
качеството и
безопасността на
суровините и
храните;
3. закупуване,
включително чрез
финансов лизинг,
на
специализирани
транспортни
средства,
включително
хладилни такива,
за превоз на
суровините или
готовата
продукция,
използвани и
произвеждани от
предприятието;
4.
изграждане/модер
низиране,
включително
оборудване на
лаборатории,
които са
собственост на
кандидата,
разположени са на
територията на
предприятието и
са пряко свързани
с нуждите на
производствения

нови продукти,
въвеждане на нови
технологии и процеси;
в) производство на
енергия от
възобновяеми
енергийни източници
за собствените нужди
на предприятието.
г) подобряване на
енергийната
ефективност и за
подобряване и контрол
на качеството и
безопасността на
суровините и храните;
3. разходи за
закупуване,
включително чрез
финансов лизинг, на
специализирани
транспортни средства,
включително
хладилни такива, за
превоз на суровините
или готовата
продукция, използвани
и произвеждани от
предприятието;
4. разходи за
изграждане/модернизи
ране, включително
оборудване на
лаборатории, които са
собственост на
кандидата,
разположени са на
територията на
предприятието и са
пряко свързани с
нуждите на
производствения
процес, включително
чрез финансов лизинг;
5. разходи за
материални
инвестиции за
постигане на
съответствие с
новоприети стандарти
на Съюза съгласно
приложение № 8 от
наредба № 9 от 21
март 2015 г. за
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стандартен
производствен
обем на
стопанството
през текущата
стопанска
година към
момента на
кандидатстване
и: - регистрация
на
обработваната
от кандидата
земя и
отглежданите
животни в
Интегрираната
система за
администриран
е и контрол
(ИСАК); или
- документ за
собственост
или ползване на
земята или
заповеди по чл.
37в, ал. 4, 10 и
12 от Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи, която
участва при
изчисляването
му или
анкетните
формуляри от
анкетна
карта/анкетни
карти на
земеделския
стопанин,
издадени по
реда на Наредба
№ 3 от 1999 г.
за създаване и
поддържане на
регистър на
земеделските
стопани.
- Обработваната
от кандидата
земя, която
участва при

процес,
включително чрез
финансов лизинг;
5.
материални
инвестиции за
постигане на
съответствие с
новоприети
стандарти на
Съюза съгласно
приложение № 8
от наредба № 9 от
21 март 2015 г. за
прилагане на
подмярка 4.1
„Инвестиции в
земеделски
стопанства“
включително чрез
финансов лизинг;
6. достигане на
съответствие с
международно
признати
стандарти за
системи за
управление,
разходи за
въвеждане на
добри
производствени
практики, системи
за управление на
качеството и
подготовка за
сертификация в
предприятията
само когато тези
разходи са част от
общ проект на
кандидата;
7. закупуване на
софтуер,
включително чрез
финансов лизинг;
8. ноу-хау,
придобиване на
патентни права и
лицензи, за
регистрация на
търговски марки и
процеси,
необходими за

прилагане на подмярка
4.1 „Инвестиции в
земеделски
стопанства“
включително чрез
финансов лизинг;
6. разходи за
достигане на
съответствие с
международно
признати стандарти за
системи за
управление, разходи за
въвеждане на добри
производствени
практики, системи за
управление на
качеството и
подготовка за
сертификация в
предприятията само
когато тези разходи са
част от общ проект на
кандидата;
7. разходи за
закупуване на
софтуер, включително
чрез финансов лизинг;
8. разходи за ноу-хау,
придобиване на
патентни права и
лицензи, за
регистрация на
търговски марки и
процеси, необходими
за изготвяне и
изпълнение на
проекта;
9. разходи, свързани с
проекта, в т.ч. разходи
за предпроектни
проучвания, такси,
хонорари за архитекти,
инженери и
консултанти,
консултации за
икономическа
устойчивост на
проекти, извършени
както в процеса на
подготовка на проекта
преди подаване на
заявлението за
подпомагане, така и по
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№ Наименование
по на процедурата
ред

Цели на
предоставяната
БФП9 по
процедурата

Начин на
провеждане
на
процедурат
а съгласно
чл. 2 от
ПМС №
162 от
2016 г.

Извършване
Общ
на
размер
предварителе на БФП
н подбор на
по
концепции за процеду
проектни
рата
предложения
(в лв.)

Безвъзмездна финансова помощ.
По смисъла на чл. 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
По смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията
„de minimis” (ОВ, L 352 от 24.12.2013 г.).

изчисление на
минималния
стандартен
производствен
обем на
земеделското
стопанство, не
трябва да
противоречи на
разпоредбата на
чл. 33б от
Закона за
подпомагане на
земеделските
производители.
Кандидатът/пол
учателят на
финансова
помощ трябва
да има
постоянен адрес
- за
физическите
лица, и
седалище и
адрес на
управление и
да
осъществява
дейностите по
проекта на
територията на
общините
Лясковец и
Стражица.

изготвяне и
време на неговото
изпълнение на
изпълнение, които не
проекта;
могат да надхвърлят
9. предпроектни
12 на сто от общия
проучвания,
размер на допустимите
такси, хонорари за
разходи по проект,
архитекти,
включени в т. 1 - 8.
инженери и
консултанти,
консултации за
икономическа
устойчивост на
проекти,
извършени както
в процеса на
подготовка на
проекта преди
подаване на
заявлението за
подпомагане, така
и по време на
неговото
изпълнение.

Допустими
кандидати

Примерни допустими Категории допустими
дейности
разходи

Максимален
% на съфинансиране

Дата на
Краен срок Представлява ли Размер на БФП за
обявяване на за подаване процедурата/част
проект (в лв.)
процедурата на проектни
от нея:
предложени държавна мини Мин.
Макс.
я
помощ10 мална лева
лева
помо
щ11

9

10
11

от

18.12.2013

г.

относно

прилагането

на

членове

107

и

108

от

Договора

за

функционирането

на

Европейския

съюз

към

помощта

9

3

Мярка
МИГ6.4.1
„Инвестиции в
подкрепа на
неземеделски
дейности”

Предоставя се
подпомагане за
инвестиции в
неземеделски
дейности, които са
насочени към:
-Развитие на
туризъм

Подбор на
проектни
предложения

Не

600 000

- Земеделски
стопани,
регистрирани
по закона за
Закона за
подпомагане на
земеделските
производители.

Предоставя се
подпомагане за
инвестиции в
неземеделски
дейности, които
са насочени към:
-Развитие на
туризъм

Финансова помощ за
материални и
нематериални
инвестиции, за
създаване и развитие
на неземеделски
дейности в селските
райони, включващи:

75%

Първи прием
Май
2018 г.

Не

Да

10 000

100 000

Юни
2018 г.

Втори прием-при
остатък от Първи прием
Октомври Ноември
2018г.
2018г.

10

(изграждане и
обновяване на
туристически
обекти и развитие
на туристически
услуги);
-Производство или
продажба на
продукти, които не
са включени в
Приложение 1 от
Договора за
функциониране на
Европейския съюз
(независимо от
вложените
продукти и
материали);
-Развитие на
услуги във всички
сектори
(например: грижи
за деца, възрастни
хора, хора с
увреждания,
здравни услуги,
счетоводство и
одиторски услуги,
ветеринарни
дейности и услуги
базирани на ИТ и
др.;
-Производство на
енергия от
възобновяеми
енергийни
източници за
собствено
потребление;
-Развитие на
занаяти
(включително
предоставяне на
услуги, свързани с
участието на
посетители в
занаятчийски
дейности) и други
неземеделски
дейности.

Микропредприя
тия,
регистрирани
като еднолични
търговци или
юридически
лица по
Търговския
закон, Закона за
кооперациите;
- Физически
лица,
регистрирани
по Закона за
занаятите.
Кандидатът/пол
учателят на
финансова
помощ трябва
да има
постоянен адрес
- за
физическите
лица, и
седалище и
адрес на
управление и
да
осъществява
дейностите по
проекта на
територията на
общините
Лясковец и
Стражица.

(изграждане и
обновяване на
туристически
обекти и развитие
на туристически
услуги);
-Производство
или продажба на
продукти, които
не са включени в
Приложение 1 от
Договора за
функциониране на
Европейския съюз
(независимо от
вложените
продукти и
материали);
-Развитие на
услуги във всички
сектори
(например: грижи
за деца, възрастни
хора, хора с
увреждания,
здравни услуги,
счетоводство и
одиторски услуги,
ветеринарни
дейности и услуги
базирани на ИТ и
др.;
-Производство на
енергия от
възобновяеми
енергийни
източници за
собствено
потребление;
-Развитие на
занаяти
(включително
предоставяне на
услуги, свързани с
участието на
посетители в
занаятчийски
дейности) и други
неземеделски
дейности.

а) Изграждане,
придобиване или
подобренията на
недвижимо
имущество;
б) Закупуване,
включително чрез
лизинг на нови
машини и оборудване
до пазарната стойност
на активите;
в) Общи разходи,
свързани с разходите
за буква „а“ и „б“,
например хонорари на
архитекти, инженери и
консултанти,
хонорари, свързани с
консултации относно
екологичната и
икономическата
устойчивост,
включително
проучвания за
техническа
осъществимост;
г) Нематериални
инвестиции:
придобиване и
създаване на
компютърен софтуер и
придобиване на
патенти, лицензи,
авторски права и
марки.
Разходите по т.“в“ не
могат да надхвърлят
12 % от сумата на
разходите по т. „а“,
„б“ и „г“.
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№ Наименование
по на процедурата
ред

Цели на
предоставяната
БФП12 по
процедурата

Мярката осигурява
Мярка
инвестиции в
МИГ7.2.
Инвестиции в
подобряване на
създаването,
публичната
подобряването инфраструктура,
или
която е основен
разширяването
фактор за
на всички
осигуряване на
видове малка
базови услуги на
по мащаби
населението в
инфраструкту
градовете и в
ра .
селата и за
осигуряване на
достъпа до тях. Тя
предоставя
физическата среда
и обхваща
обектите и
съоръженията за
реализиране на
услугите в сферата
на образованието,
здравеопазването

4

Начин на
провеждане
на
процедурат
а съгласно
чл. 2 от
ПМС №
162 от
2016 г.
Подбор на
проектни
предложения

Извършване
Общ
на
размер
предварителе на БФП
н подбор на
по
концепции за процеду
проектни
рата
предложения
13
(в лв.)

Не

Допустими
кандидати

- Община
Лясковец;
- Община
Стражица;
- Юридически
лица с
нестопанска цел
от територията
на МИГ;
- Читалища от
територията на
МИГ.

500 000

300 000

Безвъзмездна финансова помощ.
Отбелязва се „да“ или „не“.
По смисъла на чл. 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
15
По смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията
„de minimis” (ОВ, L 352 от 24.12.2013 г.).

Примерни допустими Категории допустими
дейности
разходи

-Инвестиции за
реконструкция,
ремонт,
оборудване и/или
обзавеждане на
образователна
инфраструктура с
местно значение;
-Инвестиции за
ремонт/изграждан
е на спортна
инфраструктура;
-Ивестиции за
ремонт/изграждан
е на социална
инфраструктура
-Инвестициите за
строителство,
реконструкция
и/или
рехабилитация на
нови и
съществуващи

Максимален
% на съфинансиране

а) Изграждането,
включително
отпускането на лизинг,
или подобренията на
недвижимо
имущество;
б) Закупуването или
вземането на лизинг на
нови машини и
оборудване,
обзавеждане до
пазарната цена на
актива;
в) Общи разходи,
свързани с изброените
по-горе, например
хонорари на
архитекти, инженери и
консултанти,
хонорари, свързани с
консултации относно
екологичната и
икономическата

Дата на
Краен срок Представлява ли Размер на БФП за
обявяване на за подаване процедурата/част
проект (в лв.)
процедурата на проектни
от нея:
предложени държавна мини Мин.
Макс.
я
помощ14 мална лева
лева
помо
щ15

Първи прием

100%

Да

Да

10 000

150 000

12
13
14

от

18.12.2013

г.

относно

прилагането

на

членове

107

и

108

от

Договора

за

функционирането

на

Европейския

съюз

към

помощта

12

и социалните
грижи, науката и
културата,
транспорта,
благоустройството
, физическата
култура, спорта и
отдиха.

общински улици,
тротоари и
съоръженията и
принадлежностит
е към тях;
-Инвестиции в
благоустрояване и
подобряване
облика на
населените места.
-Инвестиции за
изграждане,
реконструкция,
ремонт,
закупуване на
оборудване и/или
обзавеждане на
културни
центрове, театри,
читалища,
библиотеки,
музеи, галерии,
изложбени зали и
други обекти,
свързани с
културния живот.

устойчивост;
г) Нематериални
инвестиции:
придобиването или
развитието на
компютърен софтуер и
придобиването на
патенти, лицензи,
авторски права,
търговски марки.
Разходите по т. „в“ не
трябва да надхвърлят
12% от сумата на
разходите по т. „а“,
„б“ и „г“.
Оперативните разходи,
свързани с
предоставянето на
услугите са
недопустими за
подпомагане по
подмярката.
Допустими са
авансови плащания в
размер до 50% от
публичната помощ,
свързана с одобрените
допустими разходи. За
проекти, по които
бенефициентите са
възложители по ЗОП,
авансовото плащане е
допустимо както
следва:
• до 12% от стойността
на одобрената
публична помощ по
проекта за общи
разходи и при наличие
на документи от
проведената съгласно
изискванията на ЗОП
процедура за избор на
изпълнител/и;
• разлика до 50% от
стойността на
одобрената публична
помощ по проекта
след провеждане на
всички процедури и
сключване на договор
за избор на
изпълнител/и по ЗОП.
Разходите за ДДС са

април
май
2018
2018
Втори прием
октомври
ноември
2018 г.
2018 г.

13

допустими в случаите,
когато не подлежат на
възстановяване в
съответствие с
националното
законодателство в
областта на ДДС.
№ Наименование
по на процедурата
ред

Мярка
МИГ7.5.
Инвестиции за
публично
ползване в
инфраструкту
ра за отдих,
туристическа
инфраструкту
ра

5

Цели на
предоставяната
БФП16 по
процедурата

Комплексът от
природни
забележителности,
обекти и
паметници на
културноисторическото
наследство,
формира сериозен
потенциал за
развитие на
туризма,
нереализиран в
достатъчна степен
към момента.
Съществуващите
възможности са
предимно в
сферата на
екологичния и
селския туризъм,
като в тази рамка е
наличен ресурс за
обогатяване и
диверсифициране
на предлагания
туристически
продукт.
Подмярката ще
подкрепя проекти

Начин на
провеждане
на
процедурат
а съгласно
чл. 2 от
ПМС №
162 от
2016 г.
Подбор на
проектни
предложения

Извършване
Общ
на
размер
предварителе на БФП
н подбор на
по
концепции за процеду
проектни
рата
предложения
17
(в лв.)
Не

400 000

Безвъзмездна финансова помощ.
Отбелязва се „да“ или „не“.
По смисъла на чл. 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
19
По смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията
„de minimis” (ОВ, L 352 от 24.12.2013 г.).

Допустими
кандидати

-Община
Лясковец;
-Община
Стражица;
-Юридически
лица с
нестопанска цел

Примерни допустими Категории допустими
дейности
разходи

-Изграждане,
реконструкция,
ремонт,
закупуване на
оборудване и/или
обзавеждане на
туристически
информационни
центрове;
-Изграждане на
обществени зони
за отдих;
-Изграждане на
достъпна
архитектурна
среда за хора с
увреждания до
места, свързани с
отдих и туризъм;
-Изграждане,
реконструкция,
ремонт,
закупуване на
оборудване и/или
обзавеждане на
посетителските
центрове за
представяне и
експониране на
местното

Максимален
% на съфинансиране

а) Изграждането,
включително
отпускането на лизинг,
или подобренията на
недвижимо
имущество;
б) Закупуването или
вземането на лизинг на
нови машини и
оборудване,
обзавеждане до
пазарната цена на
актива;
в) Общи разходи,
свързани с изброените
по-горе, например
хонорари на
архитекти, инженери и
консултанти,
хонорари, свързани с
консултации относно
екологичната и
икономическата
устойчивост;
г) Следните
нематериални
инвестиции:
придобиването или
развитието на
компютърен софтуер и

Дата на
Краен срок Представлява ли Размер на БФП за
обявяване на за подаване процедурата/част
проект (в лв.)
процедурата на проектни
от нея:
предложени държавна минима Мин.
Макс.
я
помощ18 лна
лева
лева
помощ19

Първи прием

75-100%

Октомври
2018 г.

Да

Да

10 000

150 000

Декември
2018 г.

Втори прием-при
остатък от Първи прием
Февруари
Март
2019г.
2019г.

16
17
18

от

18.12.2013

г.

относно

прилагането

на

членове

107

и

108

от

Договора

за

функционирането

на

Европейския

съюз

към

помощта

14

за туристическа
инфраструктура и
отдих в района на
МИГ.

природно и
културно
наследство;
-Изграждане,
реконструкция,
ремонт,
закупуване на
оборудване и/или
обзавеждане на
центровете за
изкуство и
занаяти с
туристическа цел;
-Изграждане,
реконструкция,
ремонт и
закупуване на
съоръжения за
туристически
атракции, които
са свързани с
местното
природно,
културно и/или
историческо
наследство и
предоставящи
услуги с
познавателна или
образователна
цел;
-Изграждане,
реконструкция,
ремонт и
закупуване на
съоръжения за
туристическа
инфраструктура
(информационни
табели и
пътепоказатели за
туристическите
места и
маршрути,
съоръжения за
безопасност, вело
алеи и
туристически
пътеки).

придобиването на
патенти, лицензи,
авторски права,
търговски марки.
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№ Наименование
по на процедурата
ред

Мярка
МИГ01
„Проучвания и
инвестиции,
свързани с
поддържане,
възстановяван
е и на
културното и

6

Цели на
предоставяната
БФП20 по
процедурата

- Съхраняване и
развитие на
местните
идентичности
/културно
наследство, бит,
храни, продукти,
музика и
изобразително

Начин на
провеждане
на
процедурат
а съгласно
чл. 2 от
ПМС №
162 от
2016 г.
Подбор на
проектни
предложения

Извършване
Общ
на
размер
предварителе на БФП
н подбор на
по
концепции за процеду
проектни
рата
предложения
21
(в лв.)

Не

1.Общините от
територията на
МИГ;
2.Юридически
лица с
нестопанска
цел, със
седалище на
територията на

233 745

Безвъзмездна финансова помощ.
Отбелязва се „да“ или „не“.
По смисъла на чл. 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
23
По смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията
„de minimis” (ОВ, L 352 от 24.12.2013 г.).

Допустими
кандидати

Примерни допустими Категории допустими
дейности
разходи

1. Проучване,
изучаване и
съхранение на
местните
идентичности култура, бит,
типични местни
храни, типични
местни продукти,

Максимален
% на съфинансиране

Разходите се свеждат
до:
а) Подобренията на
движимо и недвижимо
имущество;
б) Закупуването или
вземането на лизинг на
нови машини и
оборудване,

Дата на
Краен срок Представлява ли Размер на БФП за
обявяване на за подаване процедурата/част
проект (в лв.)
процедурата на проектни
от нея:
предложени държавна минима Мин.
Макс.
я
помощ22 лна
лева
лева
23
помощ

70 - 100%

Първи прием

Да

Да

10 000

20 000

март
май
2018 г.
2018 г.
Втори прием-при
наличие на остатък от
Първи прием
Август
Септемв
2018г.
ри 2018г.

20
21
22

от

18.12.2013

г.

относно

прилагането

на

членове

107

и

108

от

Договора

за

функционирането

на

Европейския

съюз

към

помощта

16

природното изкуство, история,
наследство на занаяти, обичаи и
селата.
ритуали, и
Съхраняване, традиции и др./ с
развитие и
цел тяхната
валоризиране
валоризация ,
на
интегрирането им
специфичната
в развитието на
местна
туризма, чрез
идентичност и
ефективни
местната
маркетинг,
култура”
популяризация и
реклама.
- Осигуряване на
съпричастност на
местно равнище
към значението на
нематериалното
културно
наследство и
важността на
неговото взаимно
признаване;
- Да се потърсят
съвременни форми
и начини за
популяризиране на
живото
нематериално
културно
наследство.
Запазването на
духовния и
културния живот
на населението е
от важно значение
за развитието на
селските райони.

МИГ;
3.Читалища от
територията на
МИГ.

музика и
изобразително
изкуство, история,
традиционни
занаяти, обичаи и
ритуали, неписана
и писана
традиция.
2. Организиране и
провеждане на:
- Временни и
постоянни
тематични
изложби
/етнографски,
археологически,
типични местни
храни, типични
местни продукти,
занаятчийски
продукти и др./,
свързани с
културното
наследство и
местните
идентичности на
територията;
–Концерти.
3.
Популяризиране и
валоризация на
местните
идентичности и
култура, чрез:
–Разработване и
разпространение
на филми, видео
клипове или
мултимедийни
възстановки;
–Разработване и
разпространение
на
информационни
материали
(брошури,
тематични
изследвания,
снимки, каталози
и др.);
–Разработване и
представяне на
макети,
възстановяване на

обзавеждане до
пазарната цена на
актива;
в) Инвестиции в
движимо
материалното
културно наследство и
в недвижимо културно
наследство:
- създаване,
съхраняване или
обогатяване на сбирки
- исторически,
етнографски и др.;
- информационни
дейности, свързани с
популяризиране на
материалното
културно наследство;
- инвестиции в
оборудване и/или
обзавеждане на
сгради/обекти от
културното наследство
на дадения
район/територия
(местна културна
инфраструктура);
- проучвания и
изработване на
материали във връзка с
документиране и/или
изследване, и/или
съхраняване на
елементи от
нематериалното
културно наследство;
- дейности, свързани
със съхранение и
популяризиране на
местния фолклор;
- провеждане на
различни мероприятия
във връзка с местни
културни обичаи и
традиции - фестивали,
събори и други
събития, свързани с
местното културно
наследство;
- други, (при
дерогация с мярка 7.2.)
г) Общи разходи,
свързани с изброените

17

елементи от
традиционни
костюми или
предмети от
традиционния
бит;
4. Подготовка,
организация и
провеждане на
местни празници
– събори,
панаири,
фестивали,
хепънинги,
възстановки на
исторически
събития и др.

по-горе, например
хонорари на
архитекти, инженери и
консултанти,
хонорари, свързани с
консултации относно
екологичната и
икономическата
устойчивост;
д) Нематериални
инвестиции:
придобиването или
развитието на
компютърен софтуер и
придобиването на
патенти, лицензи,
авторски права,
търговски марки.
Разходите по т. „г” не
трябва да надхвърлят
12% от сумата на
разходите по т. „а”,
„б”, „в” и „д”.
Допустими са
авансови плащания в
размер до 50% от
публичната помощ,
свързана с одобрените
допустими разходи .
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№ Наименование
по на процедурата
ред

Цели на
предоставяната
БФП24 по
процедурата

Начин на
провеждане
на
процедурат
а съгласно
чл. 2 от
ПМС №
162 от
2016 г.

Извършване
Общ
на
размер
предварителе на БФП
н подбор на
по
концепции за процеду
проектни
рата
предложения
25
(в лв.)

Допустими
кандидати

Примерни допустими Категории допустими
дейности
разходи

Максимален
% на съфинансиране

Дата на
Краен срок Представлява ли Размер на БФП за
обявяване на за подаване процедурата/част
проект (в лв.)
процедурата на проектни
от нея:
предложени държавна минима Мин.
Макс.
я
помощ26 лна
лева
лева
27
помощ

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Мярка
МИГ02
„Местни
инициативи за
заетост на
територията
на общините
Лясковец и
Стражица“

7

Мярката има за
цел да осигури
предпоставки за
създаване на
устойчива заетост
на местно ниво за
безработни и
неактивни лица,
които ще получат
нов шанс за
работа, нови или
усъвършенствани
професионални
знания и умения,
придобити на
работното място,
както и
придобиването на
професионална
квалификация.

Подбор на
проектни
предложения

Не

- Работодатели
– микро, малки
и средни
предприятия;
- Общини –
общините
Лясковец и
Стражица.
- Общински
предприятия;

400 000

Безвъзмездна финансова помощ.
Отбелязва се „да“ или „не“.
По смисъла на чл. 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
27
По смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията
„de minimis” (ОВ, L 352 от 24.12.2013 г.).

-Предоставяне на
посреднически
услуги на пазара
на труда,
активиране на
неактивни лица,
организиране и
участие в трудови
борси и др.
подкрепящи
услуги за заетост;
-Професионално
информиране и
консултиране,
вкл. по въпроси
относно
упражняването на
трудови и
осигурителни
права;
-Психологическо
подпомагане и
предоставяне на
мотивационно
обучение;
-Предоставяне на
обучение за
повишаване на
професионалната
квалификация или
придобиване на
нова;
-Предоставяне на
обучение за
придобиване на
ключови

1.Разходи за персонал;
2. Разходи за
материали;
3. Разходи за услуги;
4. Разходи с
осигуряване на
публичност;

100%

01 май
2018 г.

от

за

01 юли
2018 г.

Не

Да

50000

150 000

24
25
26

от

18.12.2013

г.

относно

прилагането

на

членове

107

и

108

Договора

функционирането

на

Европейския

съюз

към

помощта

19

компетентности;
-Наемане на
безработни и
неактивни лица и
осигуряване на
заетост за период
от 12 месеца след
предоставяне на
посреднически
услуги и/или
обучение;
-Предоставяне на
стимули за
насърчаване на
мобилността на
търсещи работа
лица от групите в
неравностойно
положение на
пазара на труда;
-Предоставяне на
стимули на
работодатели за
наемането на
безработни лица
от групите в
неравностойно
положение на
пазара на труда;
-Осигуряване на
обзавеждане,
оборудване, ДНА
и стопански
инвентар
свързани с новите
работни места и
местни
инициативи за
заетост;

20

8.

Мярка
МИГ03 „Подобро здраве
и
работоспособ
ност на
заетите в
икономиката
на общините
Лясковец и
Стражица.“

Процедурата има
за цел да подобри
работната среда в
преработвателните
предприятия на
територията на
общините
Лясковец и
Стражица, чрез
осигуряване на
безопасни условия
на труд, подобрен
здравен статус и
въведени нови
системи, практики
и инструменти за
подобряване на
организацията и
условията на труд,
което от своя
страна ще подобри
качеството на
работните места и
ще рефлектира
положително
върху
производителностт
а на труда в
предприятията.

Подбор на
проектни
предложения

Не

186 000

Кандидатите
могат да бъдат
микро, малки и
средни
предприятия в
качеството им
на
работодатели в
сферата на
преработвателн
ата
промишленост
с Код по КИД
2008.

1.Разработване,
адаптиране и
въвеждане на
системи за
развитие на
човешките
ресурси в
предприятията,
вкл. възможности
за гъвкави форми
на заетост с цел
оптимизация на
работните
процеси, с акцент
върху практиките
за по-лесното
съвместяване на
професионалния,
семейния и личния
живот, както и
удължаване
трудовия живот на
по-възрастните
работници и
служители.
2.Осигуряване на
организиран
транспорт от
работодателя до и
от работното
място за заетите в
съответното
предприятие лица,
за период до 12
месеца.
3..Осигуряване на
безопасни и
здравословни
условия на труд,
подобряване
професионалния и
здравния статус
на работниците и
служителите
Към дейността са
включени
следните
премерни поддейности:
3.1.Осигуряване

1. Разходи за
персонал;
2. Разходи за
материали;
3. Разходи за
материални активи;
4. Разходи за услуги;
5.Разходи за
нематериални активи;
6. Разходи за
строително –
монтажни работи.

100 %

12
февруари
2018

3 април
2018

Не

Да

40 000

100 000

21

на колективни
предпазни
средства,
включително
модернизация
и/или
реконструкция
и/или
обезопасяване на
съществуващи
обекти,
технологични
процеси, машини
и съоръжения,
свързани с
подобряване
условията на
труд;
3.2.Закупуване на
лични предпазни
средства и
специално
работно облекло;
3.3.Придобиване
на стандарти за
безопасни
условия на труд;
3.4.Обучение на
работниците и
служители
относно
специфичните
рискове за
здравето,
свързани с
конкретното
работно място и
методите и
средствата за
тяхното
ограничаване и
предотвратяване.
4. Осигуряване на
социални
придобивки за
работещите,
включително
ремонт и
оборудване на
места за отдих,
хранене и почивка
в предприятията,
спортни
съоръжения и др.

22

№ Наименование
по на процедурата
ред

Мярка
МИГ04
„Социални
иновации за
активно
социално
включване”

9

Цели на
предоставяната
БФП28 по
процедурата

Целите на
процедурата за
безвъзмездна
финансова помощ
са:
1.подобряване на
достъпа на хора в
неравностойно
положение до
услуги за
социално
включване в
общността;
2.подобряване на
достъпа до
социални и
здравни услуги и
повишаване
равнището на
заетост на хората с
увреждания,
3.предоставяне на
възможности за
връщането на
пазара на труда на
членове на
семействата,
полагащи грижи
за лицата с
увреждания.

Начин на
провеждане
на
процедурат
а съгласно
чл. 2 от
ПМС №
162 от
2016 г.
Подбор на
проектни
предложения

Извършване
Общ
на
размер
предварителе на БФП
н подбор на
по
концепции за процеду
проектни
рата
предложения
29
(в лв.)

Не

500 000

Безвъзмездна финансова помощ.
Отбелязва се „да“ или „не“.
По смисъла на чл. 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
31
По смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията
„de minimis” (ОВ, L 352 от 24.12.2013 г.).

Допустими
кандидати

Примерни допустими
дейности

1.Доставчици
на социални
услуги (вкл.
неправителств
ени
организации);
2.Общини –
Лясковец и
Стражица

1.Развитие и
предоставяне на
интегрирани услуги за
социално включване на
хората с увреждания,
които да съчетават
иновативни,
междусекторни услуги ,
в посока осигуряване на
заетост в комбинация
със социални и здравни
услуги, според
индивидуалните
потребности на човека с
увреждане.

Категории допустими Максимале Дата на Краен срок за
разходи
н
обявяване подаване на
% на съна
проектни
финансиран процедур предложения
е
ата

1.Разходи за
персонал;
2.Разходи за
материали ;
3. Разходи за
материални активи;
4. Разходи за
нематериални
активи;
5. Разходи за услуги;

100%

8
февруа
ри
2018 г.

13
април
2018 г.

Представлява ли Размер на БФП за
процедурата/част
проект (в лв.)
от нея:
държавна минима Мин.
Макс.
помощ30 лна
лева
лева
помощ31

Не

Да

100 000

250 000

2.Осигуряване на достъп
до интегрирани услуги,
според специфичните
потребности на човека в
неравностойно
положение въз основа
на индивидуална
социална оценка чрез
подкрепа за иновативни
социални услуги в
семейна или близка до
семейната среда, в т.ч.;
Мотивационни
обучения за
стимулиране и
насочване на лица към
активно поведение на
пазара на труда и
Мотивационна и/или

28
29
30

от

18.12.2013

г.

относно

прилагането

на

членове

107

и

108

от

Договора

за

функционирането

на

Европейския

съюз

към

помощта
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психологическа или
друг тип подкрепа за
целевата група, според
тяхната индивидуална
потребност
3.Предоставяне на
възможности за
връщането на пазара на
труда на лицата, които
полагат грижи за
близките си с
увреждания;
4.Подобряване достъпа
до здравеопазване и
промоция на здравето, в
т.ч. чрез целеви
действия, за
осигуряване на
информационно
образователни и
здравно-консултативни
съвети насочени към
уязвими групи;
5.Дейности за
обзавеждане и
оборудване - при
доказано обоснована
необходимост е
допустимо в проектното
предложение да се
предвидят дейности за
обзавеждане и
оборудване на
помещенията, в които
могат да се предоставят
услугите;
6. Развитие и
предоставяне на
мобилни иновативни
социални услуги, в това
число осигуряване на и
мобилна работа и др.;
10

Мярка МИГ
05
„Насърчаване
развитието на
местна
социална
икономика и
нови работни

Основна цел на
мярката е да се
създадат
предпоставки и
възможности за
заетост и
професионална
интеграция в

Подбор на
проектни
предложения

Не

400 000

1.Неправителст
вени
организации;
2.Доставчици
на
социални
услуги;
3.Местни

Подкрепа за дейността
на
социални
предприятия във връзка
с
осигуряване
на
подкрепена заетост;
• Социален маркетинг и
популяризиране
на

1.Разходи за персонал;
2.Разходи за материални активи;
3.Разходи за услуги;
4.Разходи за публичност;
5. Непреки разходи.

100 %

01 май
2018 г.

02 юни
2018 г.

НП.

Прилага 100 000
се
Регламент
(ЕС) №
1407/
2013 г

200 000
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места в
социалните
социални
предприятия на
предприятия“ хората с
увреждания и
други
представители на
рискови групи,
като важна
предпоставка за
намаляване на
бедността и риска
от социално
изключване.

власти.

социалната икономика;
Подкрепа
за
подобрвяване
на
материална база на
социалните
предприятия;
•
Оборудване
и
адаптиране на работни
места;
• Заетост за уязвими
лица
в
социалната
икономика,
вкл.
„подкрепена” заетост за
хората с увреждания подкрепа за осигуряване
на заетост за период до
12 месеца;
•
Проучване
на
търсенето
и
възможностите
за
пазарна реализация на
изработваните стоки и
предоставяните услуги;
•
Обучение
и
квалификация за лицата,
за които се осигурява
заетост в социалните
предприятия;
•
Социална
и
професионална
интеграция
на
представители
на
уязвимите
групи
в
сектора на социалната
икономика;
•
Подкрепа
за
междуобщинско
сътрудничество
и
разпространение
на
добри практики;
• Обучения на ЧР за
ефективно управление
на социалните
предприятия.
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