Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА”

ВОМР с подкрепата на
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020”
МИГ „Лясковец - Стражица“, кани желаещите да представят проектни предложения по
Мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на
културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране
на специфичната местна идентичност и местната култура”
Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са:
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Мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на
културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на
специфичната местна идентичност и местната култура”.
Мярка, извън обхвата на мерките от Регламент (EC) № 1305/2013, но съответстващи на целите
на регламента, финансирани от ЕЗФРСР.
Целта на мярката ще допринесе за постигане на Цел 3 на Регламент 1305/2013 г. на ЕС, а
именно- постигане на балансирано териториално развитие на икономиките и общностите в
селските райони, както и пряко допринася за постигането на Приоритетна ОС 6Б за укрепване
на териториалната конкурентоспособност на селските територии, чрез подобряване на
качеството на живот и условията за бизнес на Цел 3 на ПРСР 2014 -2020 г. - Социалноикономическо развитие на селските райони, осигуряващо нови работни места, намаляване на
бедността, социално включване и по-добро качество на живот.
Целите на мярката са свързани със:
- Съхраняване и развитие на местните идентичности /културно наследство, бит, храни,
продукти, музика и изобразително изкуство, история, занаяти, обичаи и ритуали, и традиции
и др./ с цел тяхната валоризация , интегрирането им в развитието на туризма, чрез ефективни
маркетинг, 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.
Основните резултати по мярката ще осигурят запазването на духовния и културен живот на
населението, което е от важно значение за развитието на селските райони. Мярката ще
подпомогне и за по-пълноценното използване на културно-историческото наследство, което
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ще осигури балансирано развитие на територията на МИГ при съхраняване на местната
идентичност.
Минимален размер на допустимите разходи за проект - 10 000 лева.
Максимален размер на допустимите разходи за проект - 20 000 лева.
Интензитет на финансовата помощ.
- 100 % за получател публично лице и проектът не генерира приход;
- 70 % за получател публично лице и проектът генерира приход.
Обхват на дейностите:
По мярката ще се подкрепят проекти, изпълнявани на територията на МИГ, които могат да
включват една или няколко от изброените дейности и допринасят за запазване и заздравяване
на местната идентичност и културно наследство на територията.
Финансова подкрепа ще се предоставя на проекти, които заздравяват връзките и обединяват
местните жители от различни поколения и етноси за опазване и подобряване на местните
идентичности и култура.
По мярката ще се подпомагат проекти, които възстановяват или обогатяват представянето на
местната идентичност и местното материално и нематериално културно наследство:
2

Допустими са само дейности на територията на МИГ за:
1. Проучване, изучаване и съхранение на местните идентичности - култура, бит, типични
местни храни, типични местни продукти, 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 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.
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Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:
www.mig_zaedno@abv.bg и https : eumis2020.government.bg
(или друго)
Краен срок за представяне на предложенията: 26.04.2018 г., час: 15.00 часа. (дата, месец,
година, час).
Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат
подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление
и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

3

www.eufunds.bg
Настоящият документ е разработен в изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на
подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие
на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение
на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“.

