“Европейски съюз“

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони
СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА”

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

ОБЯВА
за прием на проектни предложения по
Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за
кандидатстване:
Мярка МИГ4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на
селскостопански продукти”
Процедура № BG06RDNP001-19.096
На основание Решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ –Лясковец-Стражица ”
№03/Протокол 14-ВОМР/ 23.08.2018г..., и Заповед на Председателя на УС с № 37ВОМР/ 28.09.2018г. относно Процедура № BG06RDNP001-19.096 за Мярка МИГ4.2
„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” и чл.62, т.4 от
Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ и Стратегията за ВОМР
на СНЦ „МИГ – Лясковец-Стражица”
1.Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата:
Мярка МИГ4.2. има за цел подобряване на цялостната дейност, икономическата
ефективност и конкурентоспособността 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 проследяемост;
4. постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС);
5. подобряване опазването на околната среда.
Съотносимост на мярката с целите и приоритетите на СВОМР на МИГ:
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Цел: Развитие на конкурентноспособна икономика и селско стопанство, базирани на
стимулиране на предприемачеството, разнообразяване на дейностите и въвеждане на
иновации в производствата.
Приоритет: Стабилизиране и развитие на модерно земеделие за производство на
качествени местни продукти с добавената стойност и иновациите в производството,
преработката и маркетинга на земеделски продукти.
Специфична цел: стимулиране производството на качествени местни продукти и
въвеждане на иновации в земеделието и преработвателната промишленост.
Съотносимост на мярката с целите на ПРСР 20140-2020: осигуряване на устойчив и
балансиран растеж на производството и преработката на селскостопански и горски
продукти.
Съотносимост на мярката с приоритетите на ЕС за развитие на селските райони:
-Приоритет 1: Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на
селското и горското стопанство и селските райони. В стратегията се дава приоритет на
проекти, включващи иновации в производството и преработвателната промишленост.
Очаквани резултати:
Ще се създадат условия за решаване на съществуващ проблем на територията, свързан
основно по отношение развитието на зеленчукопроизводството, където се явява
липсата на пазар на произведената продукция, чиято ниска трайност повишава
предприемаческия риск. По тези причини е необходимо предприемането на спешни
мерки за повишаване на конкурентоспособността и балансирано развитие на селското
стопанство и преработващата промишленост, включително чрез диверсификация,
алтернативни дейности.
Очакваните резултати от подпомогнатите проекти за посочената процедура от ПРСР
2014 – 2020 г. са свързани и с целенасочено подпомагане на балансирано развитие на
селското
стопанство и преработващата промишленост, включително чрез
диверсификация, алтернативни дейности и повишаване конкурентоспособността на 4
преработвателни предприятия на територията на МИГ.
Мярка МИГ4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”
ще допринесе за създаването на 20 работни места.
По мярката ще се финансират до 4 проекта, които ще имат възможност да
предприемат действия 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 и др. Направените инвестиции трябва да водят също до повишаване на
ресурсната и енергийна ефективност на преработвателните предприятия.
2.Допустими кандидати:
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(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 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 помалко от левовата равностойност на 8000 евро.
- минималният стандартен производствен обем на земеделското стопанство се доказва с
декларация по образец за изчисление на минималния 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 администриране 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 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.
3.Допустими дейности:
Допустими дейности съгласно СВОМР:
1. изграждане и/или модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с
производството и/или маркетинга.
2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини,
съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по
преработка и маркетинга, в т.ч. за:
а) преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване, сушене, съхраняване
и др. на суровините или 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;
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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/модернизиране, 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. материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на
Европейския съюз;
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 изготвяне и изпълнение на проекта;
9. 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 време
на неговото изпълнение.
4.Допустими за финансова помощ са следните разходи:
Допустими разходи се свеждат до:
1. разходи за изграждане и/или модернизиране на сгради и други недвижими активи,
свързани с производството и/или маркетинга.
2. разходи за закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на
нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на
производствения процес по преработка и маркетинга, в т.ч. за:
а) преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване, сушене, съхраняване
и др. на суровините или 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. 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;
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4. разходи за изграждане/модернизиране, 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 Европейския съюз;
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 време на неговото изпълнение,
които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по
проект, включени в т. 1 - 8.
5.Период за прием:
 Първи прием:
Началния срок: 27.10.2018
Краен срок : 28.11.2018 г. до 17.00 ч.
 Втори прием при наличие на остатъчни средства:
Краен срок: 28.02.2019 г. до 17.00 ч.
6.Място на подаване на проектни предложения:
Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло
по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и
подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система
за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН
2020),
чрез
модула
„Е-кандидатстване“
на
следния
интернет
адрес:
https://eumis2020.government.bg, лично от законния представител на кандидата или от
упълномощено от него лице .
7.Бюджет на приема:
 Размер на БФП по първи прием – 300 000 лв.
 Размер на БФП по втори прием – в рамките на остатъка от Първи прием
8.Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за
проект:
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 Минимумът на общите допустими разходи по тази мярка е в размер на 15 000
лева
 Максимумът на общите допустими разходи по тази подмярка е в размер на 150
000 лева.
9. Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест:
Заявленията за подпомагане следва да са в съответствие с действащото българско
законодателство в областта на инвестиционното проектиране и разпоредбите на Закона
за устройство на територията.
Всички предложения за проекти се проверяват за съответствие с критериите за
допустимост. Всички проекти, които отговарят на критериите за допустимост се
класират по следните приоритетни критерии, подредени по тежест, като точния броят
на точките за всеки приоритетен критерий ще бъде фиксиран в разработената от МИГ
методика за оценка при изготвяне на документите за кандидатстване.
Критерии за избор и тяхната тежест:
1. Проектът предвижда въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и
иновации в хранително-вкусовата промишленост:
- Инвестициите водят до повишаване на енергийна ефективност минимум с
10% на предприятието - 5т.;
- Проектът е иновативен за територията на МИГ - 5 т.
2. Проектът е за преработка на суровини от чувствителни сектори, които могат
да осигурят съответната суровинна база:
- над 50% от инвестицията - 5 т.
- над 85 % от инвестицията - 10 т.
3. Проектът включва преработка и производство на биологични продукти.
4. Проектът предвижда инвестиции за развитие производството на крайни
продукти от местни суровини, включващо къси вериги на доставки .
5. Проектът насърчава кооперирането и интеграцията между земеделските
производители и предприятия от хранително – преработвателната
промишленост
6. Проектът осигурява устойчива заетост на територията на МИГ, вкл. и за
жени:
-Нови предприятия: над 2 нови работни места – 5 т.
- включително минимум 2 нови работни места за представители на местните
уязвими групи - 10 т.
-Съществуващи предприятия: от 6 до 10 работни места + 3 нови – 5 т.
- включително минимум 2 нови работни места за представители на местните

Точки

До 10 т.
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До 10 т.
5 т.
5 т.
10 т.

До 15 т.
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Европа инвестира в селските райони
уязвими групи – 10 т.
Оценка на бизнесплана и бенефициента:
7. Опит на бенефициента: Кандидатът има предходен опит по ПРСР.
8. Капацитет на бенефициента: образование или завършен курс.
9. Наличие на осигурено авансово финансиране за проекта:
Наличие на документи, доказващи възможност да се финансира 100 % от
инвестицията.
10. Бизнеспланът е реалистичен, добре обоснован и изпълним:
- Дейностите по проекта са ясно описани и съответстват на целите на проекта и
на целите, обхвата и условията на съответната мярка от СМР – 2 т.
- Разработеният бизнес план е реалистичен и отговаря на пазарната конюнктура
и тенденции – 2 т.
- Показателя „Нетна настояща стойност” е по голяма от О (NPV>0) - 3 т.
- Индексът на рентабилност (PI) има стойност по-голяма от 1. (PI>1) – 3 т.
11. Проектът на бенефициента допринася за постигане целите и приоритетите
на Стратегията на МИГ.
12. Проектът на бенефициента е предвидил устойчивост на постигнатите
резултати минимум до 2023 г.

5 т.
10 т.
5 т.

10 т.

10 т.
5 т.

100 т.
ОБЩО
ВАЖНО: При равен брой точки се финансира проектното предложение на кандидата,
който е осигурил повече работни места по Критерии №6 „Проектът осигурява устойчива
заетост на територията на МИГ, вкл. и за жени“ от Таблицата с критерии за оценка на
проектите в СВОМР, Критерии за избор и тяхната тежест.
10.Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:
 Контакти:
1.Мария Петкова – експерт по прилагане на СВОМР на СНЦ „МИГ-ЛясковецСтражица“ всеки работен ден от 8,30 до 17.00 часа в офиса на СНЦ „МИГ-ЛясковецСтражица“ на адрес: гр. Лясковец, ул.“Бузлуджа“ №1, тел.: 0894621167.
Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка
с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на
проектни предложения, а писмени разяснения ще бъдат дадени в срок до две седмици
преди изтичането на срока за кандидатстване.
 Въпроси:
Допълнителни въпроси могат да се задават само и единствено по електронната
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“Европейски съюз“

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони
поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за
подбор на проекти:
Адрес на електронна поща: m4.2_mig@abv.bg
Пакетът документи за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на СНЦ
„МИГ-Лясковец-Стражица“: www.mig-zaedno.eu, както и на единния информационен
портал: www.eufunds.bg
11. Начина за подаване на проектни предложения:
Проектните предложения от кандидати за подпомагане по Мярка
МИГ4.1
„Инвестиции в земеделски стопанства”, Процедура №BG06RDNP001-19.095 се подават
електронно в ИСУН в рамките на срока, определен в обявата и в процедурата за прием
на проектни предложения.
Интернет адресът на модула за електронно кандидатстване на ИСУН 2020 е:
http://eumis2020.government.bg/, където е налично ръководство за работа със системата.
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