Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.

Стратегия за Водено от общностите
местно развитие за територията на
Местна инициативна група - Попово

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

Брой 1/2017 г.
Този материал се финансира по Договор РД 50-142/21.10.2016 г.

За нас
Местна инициативна група - Попово е ЮЛНЦ за извършване на обществено полезна дейност, регистрирано като сдружение по реда на ЗЮЛНЦ, което представлява
публично-частно партньорство. Сдружение „Местна инициативна група – Попово“ и нейното имущество е правоприемник на Фондация „Местна инициативна група - Попово“,
изпълнявала СМР за периода 2007-2013 г.
Седалището на МИГ - ПОПОВО е в гр. Попово, с адрес на управление: гр. Попово,
област Търговище, бул. „Александър Стамболийски“, № 2, ет. 4.
Органи на управление на сдружението са:
 Общо събрание;
 Управителен съвет в състав от 7 юридически лица;
 Председател на Управителния съвет на Сдружението.
Персонал на МИГ - Попово:
 Изпълнителен директор;
 Експерт по прилагане на СВОМР;
 Счетоводител.
Стратегия за Водено от общностите местно развитие
за територията на МИГ – Попово
На 21.10.2016 г. в гр. София между Управляващия орган на Програмата за развитие
на селските райони за периода 2014-2020 г. и Сдружение „Местна инициативна група –
Попово“ се подписа споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите
местно развитие № РД 50-142/21.10.2016 г.
Стойност на договора: 2 933 745 лв.
Срок за изпълнение: 30.06.2023 г.
Целите на Стратегията за ВОМР за територията на Местна инициативна група Попово в съответствие с целите на ПРСР 2014-2020 г. и с целите на политиката на ЕС за
развитие на селските райони са:
1. Подобряване на конкурентноспособността на земеделските и горските стопанства
и преработващата промишленост и насърчаване на новаторските технологии в тези сектори.
2. Икономическо развитие на територията, чрез инвестиции в неземеделски дейности и подпомагане създаването на заетост.
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3. Създаване на оптимална жизнена среда за повишаване на инвестиционната атрактивност, съхраняване на демографския потенциал и социално включване на уязвими
групи.
Хоризонтална цел: Подобряване на капацитетът за действие на местната общност
за справяне с местните предизвикателства за социално приобщаване на уязвими групи.
Специфични цели и приоритети
Приоритет 1 - Улесняване на модернизирането на земеделските стопанства и предприятията от преработващата промишленост.
Специфични цели:
1.1. Подпомагане на модернизацията и технологичното обновление на земеделските
стопанства.
1.2. Насърчаване на инвестициите за технологично обновление във фирмите, горското стопанство, дърводобива и първичната преработка на дървесина, водещо
до повишаване на производителността, енергийната и ресурсна ефективност и
устойчиво управление на горите.
1.3. Насърчаване на иновациите и технологичното обновление в преработващата
промишленост.
Приоритет 2 - Стимулиране на местното икономическо развитие, чрез улесняване
на разнообразяването с неземеделски дейностите на територията, поощряване създаването и развитието на неселскостопански МСП предприятия, както и разкриването на работни места.
Специфични цели:
2.1. Насърчаване на инвестициите в създаването и развитието на неземеделски бизнес, оползотворяващ вътрешни ресурси на селския район или възможностите, които разкрива развитието на новите технологии и разкриване на работни места.
Приоритет 3 - Насърчаване развитието на услуги и инфраструктура, които водят
до социално приобщаване и устойчиво социално-икономическо развитие на територията.
Специфични цели:
1.1. Изграждане на местна инфраструктура и местни основни услуги, включително
услуги в областта на отдиха и културата, обновяване на селата и дейностите, за да станат
населените места от територията привлекателни за бизнеса и за живеене.
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1.2. Възстановяване и подобряване на културното наследство на селата от територията.
1.3. Подобряване качеството на живот чрез инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура.
Мерки, включени в Стратегията за Воденото
от общностите местно развитие за територията
на Местна инициативна група - Попово
Мярка 04 — Инвестиции в материални активи
● Подмярка 4.1. Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства.
● Подмярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти.
Мярка 06 — Развитие на стопанства и предприятия
● Подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности.
Мярка 07 — Основни услуги и обновяване на селата в селските райони
● Подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура.
● Подмярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура.
Мерки и дейности извън обхвата на мерките от Регламент (ЕС) № 1305/2013,
но съответстващи на целите на регламента
● Мярка 21 „Съхраняване и развитие на местните идентичности и валоризиране на
местното културно наследство на територията на МИГ - Попово“.
● Мярка 22 „Насърчаване на социалното приобщаване и съхраняване на демографския потенциал за постигане на икономически растеж на територията на МИГ
- Попово“.
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Индикативно разпределение на средствата по мерките от СВОМР

Код на мярката

Име на мярката

Общо за периода на
стратегията
лева

%

Мярка 04 — Инвестиции в материални активи (член 17 от Регламент (ЕС) № 1305/2013)
4.1 „Инвестиции в земеделски
стопанства“

Мерки, финансирани от ПРСР
2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)

1 000 000

34,00

4.2„Инвестиции в преработка/
маркетинг на селскостопански
продукти“

Мерки, финансирани от ПРСР
2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)

200 000

7,00

М06 — Развитие на стопанства и предприятия (член 19 от Регламент (ЕС) № 1305/2013)
6.4„Инвестиции в подкрепа на
неземеделски дейности“

Мерки, финансирани от ПРСР
2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)

600 000

20,50

М07 — Основни услуги и обновяване на селата в селските райони
(член 20 от Регламент (ЕС) № 1305/2013)
7.2„Инвестиции в създаването,
подобряването или
разширяването на всички
видове малка по мащаби
инфраструктура“

Мерки, финансирани от
ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)

1 000 000

34,00

7.5. „Инвестиции за публично
ползване в инфраструктура
за отдих, туристическа
инфраструктура“

Мерки, финансирани от
ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)

70 000

2,00

Мерки и дейности извън обхвата на мерките от Регламент (ЕС) № 1305/2013,
но съответстващи на целите на регламента
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21 „Съхраняване и развитие
на местните идентичности и
валоризиране на местното
културно наследство на
територията на МИГ - Попово“

Мерки, извън обхвата на
мерките от Регламент (EC)
№ 1305/2013, но
съответстващи на целите на
регламента (финансирани от
ЕЗФРСР)

50 000

2,00

22„Насърчаване на социалното
приобщаване и съхраняване
на демографския потенциал
за постигане на икономически
растеж на територията на МИГ Попово“

Мерки, извън обхвата на
мерките от Регламент (EC)
№ 1305/2013, но
съответстващи на целите на
регламента (финансирани от
ЕЗФРСР)

13 745

0,50

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА
На Сдружение „МИГ - Попово“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. АКТУАЛИЗИРАНА КЪМ 07.09.2017 г.

Подмярка 4.1. Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства
Цели на предоставената БФП по
процедурата

Повишаване на конкурентноспособността и жизненоспособността на земеделските стопанства, чрез модернизация на
физическия капитал и прилагане на иновативни технологии.

Вид на процедурата за
предоставяне на БФП по чл.3 от
ПМС № 107/2014 г.

Процедура на подбор на проекти

Извършване на предварителен
подбор на концепции за проектни
предложения

Не

Общ размер на БФП по
процедурата /лв.

1 000 000 лв.

Допустими кандидати

Регистрирани земеделски производители по Закона за
подпомагане на земеделските производители с минимален СПО на стопанството на кандидата следва да не бъде
по-малко от 8 000 евро.

Примерни допустими дейности

Материални и нематериални дълготрайни инвестиции, които водят до подобряване на икономическата устойчивост и
резултати на стопанството .

Категории допустими дейности

Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо
имущество; Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване; Общи разходи свързани със съответния проект за
предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти,
инженери и консултантски услуги.
50%

Максимален % на съфинансиране
Дата на обяване на процедурата

Ноември 2017 г.

Краен срок за подаване на
проектни предложения

Декември 2017 г.

Представлява ли процедурата
част от нея

Размер на БФП за проект /лв./

Държавна помощ

не

Минимална
помощ

не

Минимален
размер

Левовата равностойност на
15 000 евро

Максимален
размер

Левовата равностойност на
200 000 евро
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Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
Цели на предоставената БФП по
процедурата

Модернизиране на физическите активи на предприятията и земеделски производители преработващи земеделски продукти
с цел производство на нови и качествени продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка.

Вид на процедурата за
предоставяне на БФП по чл.3 от
ПМС № 107/2014 г.

Процедура на подбор на проекти

Извършване на предварителен
подбор на концепции за проектни
предложения

Не

Общ размер на БФП по
процедурата /лв.

200 000 лв.

Допустими кандидати

Земеделски стопани; Признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9; ЕТ и ЮЛ, различни от посочените.

Примерни допустими дейности

Подкрепа се предоставя за новосъздадени и съществуващи
предприятия за инвестиции в материални и/или нематериални
активи подобряващи цялостната дейност на предприятията.
Инвестициите, обект на подкрепа следва да са свързани с преработка и/или маркетинг на продукти в обхвата на Приложение
I към Договора за функциониране на Европейския съюз или на
памук, с изключение на рибни продукти.

Категории допустими дейности

Разходи за изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи необходими за производството и
маркетинга; Инвестиции в активи за съхранение, преработка,
пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене и др. с цел запазване качеството на продукцията и суровината;
Разходи за инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Общността.
50%

Максимален % на съфинансиране
Дата на обяване на процедурата

Ноември 2017 г.

Краен срок за подаване на проектни
предложения

Декември 2017 г.

Представлява ли процедурата част
от нея

Размер на БФП за проект /лв./
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Държавна помощ

не

Минимална
помощ

не

Минимален
размер

Левовата равностойност на
15 000 евро

Максимален
размер

Левовата равностойност на
200 000 евро

Пълният текст на поканите, насоки за кандидатстване, пакета с документи, както
и всяка друга информация относно кандидатстването с проектни предложения към
Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ - Попово“
може да намерите на интернет страницата на МИГ: www.mig-popovo.com.
Всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа в офиса на сдружението персоналът на
МИГ - Попово представя консултации на потенциалните бенефициенти към Стратегията.
Задължения на МИГ за изпълнение на Стратегията за ВОМР:
1. Поддържа деловодна система и архив, от които може да бъдат проследени актовете
на органите на МИГ;
2. Информира и подпомага подготовката на проекти на потенциалните кандидати;
3. Публикува на електронната страница на МИГ индикативна годишна работна програма за приемите по съответните мерки от стратегията за ВОМР за следващата календарна
година;
4. Подготвя и обявява прием на проектни предложения;
5. Разработва, одобрява и публикува в ИСУН насоки, образци на документи и процедури за всяка мярка не по-късно от 20 работни дни преди началната дата за прием на проекти;
6. Приема проектни предложения на кандидати към стратегия за ВОМР в ИСУН;
7. Извършва подбор на проекти и определя размера на финансовата помощ;
8. Сключва договор като трета страна с одобрените кандидати;
9. Осъществява мониторинг на изпълнението на проектите и подпомага методически
получателите на финансова помощ;
10. Посещения на място на кандидати и получатели, когато това е предвидено в процедурат по чл. 41 от ПМС № 161 на МС, в нормативен акт или в споразумението за
изпълнение на стратегия за ВОМР или договора за предоставяне на финансова помощ;
11. Подпомага одобрените кандидати при подготовката на искания за плащане до ДФЗ
(за проекти, финансирани от ЕЗФРСР);
12. Изготвя доклади, анализи, отчети, справки и други във връзка с изпълнението на
стратегията за ВОМР, изисквани от УО на ПРСР 2014 - 2020 г. или от друг УО;
13. В срок до 15 февруари на следващата календарна година изготвя и представя на
УО на ПРСР 2014 - 2020 г. и на УО на останалите програми, страна по споразумението по чл.
38, годишен доклад за отчитане изпълнението на стратегията за ВОМР;
14. Информира своевременно УО на ПРСР 2014 - 2020 г. и останалите УО за проблеми, възникнали при изпълнението на стратегията;
15. Извършва последваща оценка за изпълнение на стратегията;
16. Осигурява на интернет страницата на МИГ връзка с интернет страниците на получателите на финансова помощ по стратегията за ВОМР, които имат такива.
Дейности за популяризиране, информиране и публичност на СВОМР
на МИГ – Попово за 2017 година
 Поддръжка на интернет страницата на МИГ - Попово;
 Публикации и излъчвания в медиите;
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 Изработка на рекламни материали, свързани с популяризиране
дейността на МИГ - Попово;
 Издаване на тримесечен бюлетин на МИГ - Попово;
 Изработка и монтаж на билбордове за популяризиране на МИГ;
 Организиране и провеждане на 10 еднодневни срещи/семинари в
гр. Попово и в населените места на общината извън общинския център;
 Издаване на насоки за кандидатстване и образци на документи по
съответните мерки;
 Двудневно обучение на местни лидери.
Дейности за обучение на екипа на МИГ – Попово,
във връзка с прилагането на СВОМР
В периода 07 - 08 септември 2017 г. в гр. Попово се проведе обучение на екипа
на МИГ - Попово на тема: „Управленски подходи, принципи и методи при прилагане на
СВОМР за територията на МИГ - Попово“.
Целта на обучението беше придобиване на знания, практически умения и компетентности за прилагане на управленски подход, даващ насоченост в развитието на управленския процес и определяне на начина на управление на СВОМР при вземане на управленски решения, свързани с прилагането на стратегията. Като основна цел на разгледаните
управленски принципи бе разкриване на възможности за достигане на оптимални резултати от развитието на МИГ - Попово.
Методите на обучение, включваха интерактивни презентации и модерирани групови
дискусии.
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Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.

Екип по прилагане на Стратегията
за водено от общностите местно развитие:

инж. Магдалена Радева
изпълнителен директор

Даниел Мисирджиев
експерт по прилагане на СВОМР

Юлия Неделчева
счетоводител

Офис на Сдружение МИГ - Попово:
гр. Попово, пк 7800, пл. „Ал. Стамболийски“ 2, ет. 4
тел./факс: 0608 4 27 26
моб.тел.: 0879 201 400
интернет адрес: www.mig-popovo.com
e-mail: office@mig-popovo.com

