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1. ВЪВЕДЕНИЕ

1.1. ЦЕЛ НА НАСОКИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
МИГ е отговорна за реализирането на СВОМР и изпълнява тази своя дейност при спазването на

условията поспоразумението и в съответствие с изискванията на ПРСР, правото на ЕС и на Република
България.

Настоящите Насоки за кандидатстване с проекти за безвъзмездна финансова помощ към
Стратегията водено от общностите местно развитие за територията на Местна инициативна група –
Попово имат за цел да информират потенциалните кандидати относно задълженията на местната
инициативна група за изпълнение на Стратегията и механизмите за кандидатстване по мерките,
включени в нея.

1.2. ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.

В съответствие с целите на политиката на ЕС за развитие на селските райони Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. има три цели:

1. Повишаване на конкурентоспособността и балансирано развитие на селското и горското
стопанство и преработваща промишленост;

2.Опазване на екосистемите и устойчиво управление, използване на природните ресурси в
земеделието, горското стопанство и хранителната промишленост, предотвратяване на климатичните
промени и приспособяване към тях;

3. Социално-икономическо развитие на селските райони, осигуряващо нови работни места,
намаляване на бедността, социално включване и по-добро качество на живот.

Прилагането на подхода Воденото от общностите местно развитие (ВОМР) се извършва чрез
интегрирани и многосекторни стратегии за местно развитие, основани на характеристиките на
конкретната територия и разработени въз основа на местните потребности и потенциал

Основните приоритети на ВОМР са свързани с:
- Насърчаване на социалното приобщаване и намаляване на бедността (тематична цел 9 от

Споразумението за партньорство);
- Интегриран подход към околната среда, чрез съхраняване и опазване на околната среда и

насърчаване на ресурсната ефективност, вкл. дейности за превенция и управление на риска и за
използване потенциала на културното наследство (тематични цели 5 и 6 от Споразумението за
партньорство);

- Фокусиране върху иновациите чрез насърчаване на въвеждането им в практиката (тематична
цел 1 от Споразумението за партньорство);

- Насърчаване на устойчивата и качествена заетост и подкрепа за мобилността на работната
сила (тематична цел 8 от Споразумението за партньорство);
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- Повишаване на конкурентоспособността на местните икономики и възможности за създаване
на местен бизнес, включително чрез диверсификация, алтернативни дейности и устойчиво
производство на аквакултури (тематична цел 3 от Споразумението за партньорство);

- Подобряване на качеството на образование и повишаване квалификацията на населението
(тематична цел 10 от Споразумението за партньорство).

Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г. има
потенциален принос за постигане и на тематични цели, свързани с иновациите, намаляване влиянието
на промените в климата и опазването на защитените зони по Натура 2000, включени в
Споразумението за партньорство.

Съгласно приоритетна област 6Б от Регламент (EC) № 1305/2013 основната цел на подхода е
стимулиране на местното развитие в селските райони. С прилагането на подхода ВОМР УО на ПРСР
цели и постигане на следните специфични цели, които могат да бъдат постигнати чрез финансиране от
ЕЗФРСР:

- Развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив бизнес;
- Развитие на динамична жизнена среда и подобряване качеството на живот чрез развитие на

хоризонтални и междусекторни партньорства и взаимодействие за инициативи от общ интерес;
- Развитие на практики и модели за добро управление и участие на заинтересованите страни в

развитието на територията, като основа за териториално развитие;
- Развитие на териториална идентичност, маркетинг и марки на база на специфичния

териториален потенциал и продукти от местен характер.

1.3. СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ПОПОВО”

Сдружение “Местна инициативна група - Попово” и нейното имущество е правоприемник на
Фондация „Местна инициативна група - Попово“.

Сдружение “Местна инициативна група - Попово” (наричана по-нататък за краткост „МИГ –
ПОПОВО”) е доброволна, независима организация с нестопанска цел за осъществяване на дейност в
ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА, което представлява  публично-частно партньорство на местно ниво за
прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) .

Основните цели на МИГ - ПОПОВО са:
1. Подпомагане развитието на територията на Община Попово чрез развиване и

утвърждаване на европейските практики и подходи за децентрализирано развитие на
селските райони, включително чрез подхода ВОМР, подпомаган от Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони, наричано местно развитие в
рамките на подхода LEADER;

2. Създаване и поддържане на капацитет за успешно прилагане и изпълнение на
Стратегия за местно развитие;

3. Помагане на изграждане на гражданско общество, демократизация и прозрачност в
дейността на централните и местните органи на управление, чрез осъществяване на
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граждански инициативи и сътрудничество с държавни институции, местни и
регионални власти;

4. Повишаване цялостната атрактивност и привлекателност на населените места от
Община Попово като място за достоен и интересен начин на живот при запазване на
местната идентичност;

5. Насърчаване обмена на опит между отделните местни инициативни групи в други
селски райони на страната и чужбина.

Съгласно разпоредбите на член 34 от Регламент (ЕС) № 1303/201 задачите на МИГ по прилагане
на Стратегиите за ВОМР  включват следното:

а) изграждане на капацитета на местните участници за разработване и изпълнение на операции,
включително поощряване на способностите им за управление на проекти;

б) определяне на недискриминационна и прозрачна процедура за подбор и обективни критерии
за подбор на операции, които избягват конфликта на интереси, които гарантират, че поне 50 % от
гласовете при решения за подбор са дадени от партньори, които не са публични органи, и предвиждат
възможност за подбор чрез писмена процедура;

в) гарантиране на съгласуваност със стратегията за водено от общностите местно развитие при
избора на операции, като тези операции се приоритизират според техния принос за постигане на
целите на тази стратегия;

г) разработване и публикуване на покани за предложения или текуща процедура за подаване на
проекти, включително определяне на критериите за подбор;

д) получаване и оценяване на заявления за подкрепа;
е) избор на операции и определяне на размера на подкрепата и, където е приложимо, изпращане

на тези предложения до отговорния орган за последна проверка на допустимостта преди одобряването
им;

ж) мониторинг на изпълнението на стратегията за водено от общностите местно развитие и на
подкрепените операции и провеждане на конкретни дейности за оценка във връзка с тази стратегия.

1.4. СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ЗА ТЕРИТОРИЯТА
НА МИГ – ПОПОВО

На 21.10.2016 год. Сдружение “МИГ – Попово” и Управляващият орган на Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. подписаха Споразумение за изпълнение на
Стратегия за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ-Попово № 50-
142/21.10.2016 г.

Стратегията за ВОМР за територията на МИГ-Попово е разработена в периода 2016 – 2020
година, използвайки териториалният подход, който   е тясно свързан с подхода отдолу-нагоре.
Местните ключови партньори /публичен сектор, бизнес и неправителствени организации/ бяха
активно въвлечени в определянето на целите на местното развитие и прилагането на дейностите. По-
доброто познаване от заинтересованите страни на местните потребности и на потенциалите за местно
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развитие  спомогнаха да се  вземат решения за приоритетите, мерките и да мобилизират местната
общност. Ключът за успешно прилагане на подхода ВОМР на територията на МИГ- Попово е добре
функциониращо партньорство, която обединяват публични, частни и граждански организации,
действащи на територията,  за да може да се приложи  успешно  дефинираната  Стратегия, за да може
МИГ да  управлява ресурсите и процеса на местно развитие. СВОМР е финансов инструмент  за
подобряване на резултатите в  модернизирането, иновациите, инфраструктурата и
конкурентоспособността, както и необходимостта от по-нататъшно развитие на икономиката,
хранително-вкусовия сектор и неземедеския сектор и по-добро качество на живот на територията на
МИГ- Попово. Мерките от стратегията отговарят на предизвикателствата в областта на
продоволствената сигурност  и  подкрепят балансираното териториално сближаване и заетостта,
помагат за запазване на увеличена добавена стойност в района, като насърчават развитието на
инфраструктурата и предоставянето надостъпни услуги на местното население и предприятия.
Стратегията обръща особено внимание на подготовката на младите предприемачи,  като се има
предвид бързото застаряване на населението на територията. Стратегията за ВОМР  дава възможност
за овладяването на целия природен и човешки потенциал на територията,  чрез качествено земеделско
производство, подходяща инфраструктура за разработването и разпространението на знания за
селското стопанство и иновационни системи, така че да бъдат подпомагани иновативните земеделски
стопани да предават своя опит и да се подобрят веригите на добавена стойност в селските райони.

Прилагането на подхода ВОМР  предлага възможност за надграждане на резултатите,
постигнати чрез  изпълнената през програмен период 2007-2013 г. Стратегия за местно развитие за
територията на община Попово.

Основната стратегическа цел на новата Стратегия за ВОМР е: Стимулиране на местното
икономическо развитие за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж  за постигане на по-
балансирано устойчиво развитие на селската територията на МИГ-Попово до 2020 г.

За да отговори по-добре на местните потребности и да се подобри баланса на стратегията
социалното приобщаване е въведено като хоризонтантален подход за територията на МИГ-Попово,
чрез хоризонталната цел на СВОМР, а именно:  Подобряване на капацитетът за действие на
местната общност за справяне с местните предизвикателства и прилагане на социалните иновации
като средство за преобразуване на местните услуги, чрез създаване на модел на партньорство,
ориентиран към социално приобщаване на уязвими групи.

Постигането на 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 ще бъде осъществено чрез следните приоритети за развитие на
територията:

1. Подобряване на конкурентноспособността на земеделските и горските  стопанства и
преработващата промишленост и насърчаване на новаторските технологии в тези сектори.

2. Стимулиране на икономическо развитие на територията, чрез инвестиции в разообразяване на
неземеделските дейности и подпомагане създаването на заетост.

3. Създаване на оптимална жизнена среда и съхраняване на демографския потенциал на
територията.

За планираните интервенции по първия приоритет са отделени 41 % от публичните разходи по
Стратегията, по вторият – 20,5 %, а по третия – 38 %. За постигане на хоризонталната цел са отделени
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0,5 %. При определянето на бюджета е отчетена приоритетността на  потребностите, поуките от
предишния програмен период, а също и националните, регионални и местни приоритети.

Изпълнението на стратегическата рамка на Стратегията за водено от общностите местно
развитие (СВОМР) за територията на МИГ – Попово ще се осъществи с прилагането на следните
мерки:

Мярка Бюджет по мярката

1. Подмярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ 1 000 000

2. Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански
продукти

200 000

3. Подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ 600 000

4. Подмярка 7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или

разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“

1 000 000

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

70 000

6. Мярка 21
„Съхраняване и развитие на местните идентичности и

валоризиране на местното културно наследство на
територията на МИГ-Попово“

50 000

7. Мярка 22
„Насърчаване на социалното приобщаване и съхраняване на

демографския потенциал за постигане на икономически
растеж на територията на МИГ-Попово“

13 745

Одобрената Стратегия за ВОМР за територията на МИГ-Попово е еднофондова и предвижда
финансиране само от ПРСР (ЕЗФРС). Стратегията  е на обща стойнос: 2 933 745 лв. или левовата
равностойност на 1 500 000 евро, което представлява 100 % от общия публичен принос от ПРСР.

2. ОБЩИ УСЛОВИЯ, ПРИЛАГАНИ ЗА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА МЯРКА В СТРАТЕГИЯТА ЗА
ВОМР ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ-ПОПОВО
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Мерките,  включени в Стратегията за ВОМР за територията на  МИГ-Попово са инвестиционни
и отговарят на условията и изискванията на чл.15 и чл.16 на Наредба № 22 от 14.12.2015г. 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 Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014 – 2020 г., издадена от Министъра на земеделието и храните, обн., ДВ,
бр. 100 от 18.12.2015 г., в сила от 18.12.2015 г. (Наредба № 22)

2.1. ТЕРИТОРИАЛНО ПОКРИТИЕ:

Проектите и дейностите по всички мерки на СВОМР се прилагат на територията на действие
на МИГ - Попово, която покрива територията в административните граници на община Попово.
Кандидатите и бенефициентите трябва да отговарят на изискванията на чл. 18 от Наредба №22, като
основно изискване е: Кандидатът/получателят на финансова помощ има постоянен адрес - за
физическите лица, и седалище и адрес на управление - за еднолични търговци и юридическите лица,
на територията на действие на МИГ и осъществява дейностите по проект на територията на действие
на МИГ.

2.2. АВАНСОВИ ПЛАЩАНИЯ:

Бенефициентите на проектите, включващи инвестиционна подкрепа могат да поискат от
Разплащателната агенция авансово плащане в размер до 50% от публичната подкрепа. Авансовото
плащане за дейности, подпомагани по мярка 7, подмерки 7.2 и 7.5 е в размер на 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. Разликата до 50% от
стойността на одобрената публична помощ по проекта се изплаща след провеждане на всички
процедури и сключване на договор за избор на изпълнител/и по ЗОП.

Авансови плащания се допускат за мерки на СМР, както следва:

Мярка 04 „Инвестиции в материални активи“ с подмерки 4.1. Подкрепа за инвестиции в земеделски
стопанства  и подмярка 4.2.Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти;

Мярка 06 „ Развитие на стопанства и предприятия“ с подмярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за
неземеделски дейности

Мярка 07 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ с подмярка 7.2.Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура
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и подмярка 7.5Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа
инфраструктура

2.3. ДОПУСТИМОСТ НА ПРОЕКТИ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ПОДКРЕПА

Допустимите инвестиционни разходи са насочени към изграждане, придобиване или
подобрение на недвижима собственост, закупуване на нови машини и оборудване, включително
компютърен софтуер, финансиране на лизинг за закупуване на нови машини и оборудване до
пазарната стойност на актива, при условие, че ползвателят на финансова помощ е собственик на
актива, към датата на подаване на финалното искане за плащане във връзка с актива. Допустими за
подпомагане са и общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси,
хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа
устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта. Общите разходи по
проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиционни разходи по
проекта. Общите разходи може да са възникнали не по – рано от 01.01.2014 г.

За допустими се смятат само разходите извършени след подаването на заявлението за
подпомагане от страна на бенефициента на Стратегията за ВОМР, с изключение на общите разходи.

Финансовата помощ по мерките се предоставя под формата на  възстановяване на действително
направени и платени допустими разходи.

2.4. НЕДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

Недопустими са разходи за  инвестиционна подкрепа, съгласно чл. 21 на Наредба № 22.

2.5. ОБЩИ УСЛОВИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ПО ПОДМЕРКИ  4.1, 4.2. И 6.4 НА
СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

Представяне на бизнес план /БП/, доказващ подобряване на дейността на стопанството, чрез
прилагане на планираните инвестиции и дейности подробно описани в представения БП.

2.6. ОБЩИ УСЛОВИЯ КЪМ ПРОЕКТИТЕ НА КАНДИДАТИТЕ ПО МЕРКИ 7.2 И 7.5 НА
СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

Проектите следва да са в съответствие с приоритетите на общинския план за развитие на
дадената община за периода 2014-2020г., което се  удостоверява с решение на общинскиясъвет.

3. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО МЕРКИТЕ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ
ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ – ПОПОВО”
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3.1. Специфични изисквания по подмярка 4.1 – „Подкрепа за инвестиции в земеделски
стопанства”

3.1.1 Описание на целите на мярката
Избраната в стратегията за ВОМР мярка съответства на идентифицираните в проучванията и

анализите на територията нужди, а именно:
-земята е важен природен ресурс за бъдещето на  територията и стратегията чрез  планиране на
възможни подходящи интервенции за нейното  опазване,  би могла да съдейства за диверсификация на
земеделските култури, за въвеждане на иновативни за територията технологии, за да се избегне
пренатоварването и изтощаването на почвите, зависимостта от единични култури, повишения  риск от
неблагоприятни климатични и други природни въздействия и т.н.;
- развитието на земеделието увеличава потребностите от използването на напоителна инфраструктура;
- необходимост от подкрепа на  пчеларството, тъй като е налице значителен брой потенциални
бенефициенти, а инвестициите не са много високи и се включват в лимитите на проектите по
стратегията.

Подмярката допринася за постигане цел 1, Приоритет 1, Специфична цел 1.1 на Стратегията за
ВОМР.
Цел на мярката:Повишаване на конкурентноспособността и жизненоспособността на земеделските
стопанства, чрез модернизация на физическия капитал и прилагане на иновативни технологии.

3.1.2 Обхват на мярката
Подкрепата се предоставя съгласно описанието дадено в т. 2.1.. Териториално покритие на

т.2.Общите  условия, прилагани за повече от една мярка.
3.1.3 Допустими получатели

- кандидатите за подпомагане трябва да са регистрирани земеделски производители по  Закона за
подпомагане на земеделските производители;
- минималния стандартен производствен обем на стопанството на кандидата следва да не бъде по-
малко от  8 000 евро;

3.1.4 Допустими дейности и разходи
Материални инвестиции:
- Закупуване/придобиване, строителство или обновяване на сгради и друга недвижима собственост,
използвана за земеделското производство в стопанство, включително такава използвана за опазване на
околната среда;
- Закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за
подобряване на земеделския производствен процес, включително свързани с опазване на околната
среда, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция от стопанството, получаване на
топлинна и/или електро- енергия, необходими за земеделските дейности в стопанството, подобряване
на енергийната ефективност;
- Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни
лозя, медоносни дървесни видове /за производство на мед/ и други бързо растящи храсти и дървесни
видове, използвани за производство на био-енергия;
- Инвестиции за постигане на съответствие с нововъведените стандарти на Общността;
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- Инвестиции за съоръжения и съответно оборудване необходимо за производството на мед и други
пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки.
- Закупуване на специализирани земеделски транспортни средства – като например камиони, цистерни
за събиране мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за
транспортиране на живи животни и птици, и др.
- Инвестиции за съоръжения и оборудване за напояване в стопанствата – резервоари, сондажи,
системи за капково напояване и др.
Нематериални инвестиции:
- Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за
архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа
устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта. Общите разходи по
проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиции по проекта.
/Съгласно Раздел 8.1 от ПРСР 2014-2020 г./;
- Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски
марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”;
- Закупуване на софтуер;
- Разходите свързани за достигане съответствие с международни признати стандарти, като:Въвеждане
на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри
производствени практики, подготовка за сертификация.

3.1.5 Финансови параметри за проектите- интензитет на финансовата помощ, размер на
финансовата помощ

- Минимален размер на общите допустими разходи на проект – 15 000 евро;
- Максимален размер на общите допустими разходи на проект – 200 000 евро;
- Интензитет на финансовата помощ – 50 % от общата стойността на допустимите разходи на проекта
- Размер на финансовата помощ по мярката – 1 000 000 лева

3.1.6. Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест
Всички предложения за проекти се проверяват за съответствие с критериите за допустимост. Всички
проекти, които отговарят на критериите за допустимост се класират съгласно методика за оценка, част
от разработената недискриминационна и прозрачна процедура и обективни критерии за подбор на
проекти към стратегията. Приоритетните критерии са подредени по тежест, както следва:

Ще се финансират проекти и дейности, които при оценката получават по приоритетните критерии
минимален брой 20 точки.

КРИТЕРИИ ЗА ЕКСПЕРТНА/ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И
КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ

ПО ПОДМЯРКА 4.1 – „ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА”

КРИТЕРИИ ЗА ЕКСПЕРТНА/ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА
(Извършва се за проектите с административна оценка „ДА”)

Мак. брой
точки
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1. Доколко  проектното предложение съответства на изискванията, посочени в
насоките за кандидатстване за представяне на предложения (доколко е в принос за
постигане на общата, специфичната/ите цел/и на мярката) :

10

А) Проектното предложения отговаря на общите и непосредствени цели на
конкретната мярка, като задачите и целите на проекта са ясно и последователно
описани и структурирани (6-10 т.);
Б) Проектното предложения отговаря на общите и непосредствени цели на
конкретната мярка, но задачите и целите на проекта не  са ясно и последователно
описани и структурирани (1-5т.);
В) Проектното предложения не съответства на общите и непосредствени цели на
конкретната мярка (0т.);

2. Съответствие на целите на проекта с целите на Стратегията за водено от
общностите местно развитие за територията на  МИГ-Попово:

А) Целите на проекта кореспондират пряко с целите на Стратегията за водено от
общностите местно развитие за територията на МИГ- Попово, като тяхното
постигане допринася пряко за реализиране и на СВОМР, като е представена
задълбочена обосновка за това ( 11-15т.);
Б) Целите на проекта кореспондират пряко с целите на Стратегията за водено от
общностите местно развитие за територията на МИГ- Попово, като тяхното
постигане допринася пряко за реализиране и на СВОМР, като не е представена
задълбочена обосновка за това ( 5-10т.);
В) Целите на проекта не отговарят на целите на Стратегията за водено от
общностите местно развитие за територията на МИГ- Попово, или не е
представена информация, или  връзката между целите на проекта и целите на СМР
е неясна ( 0-5 т.).

15

3. Реалистичност на дейностите на проекта от гледна точка постигане на заложените
резултати:
А) планът за действие е изпълним от гледна точка на подготовката и изпълнението
на всички дейности като последователност и времевия обхват на всяка дейност е
реалистично планиран; ( 16-30 т.)
Б) по отношение на една или повече дейности е планиран кратък или твърде
продължителен времеви обхват, но въпреки това планът за действие е изпълним;
( 1-15 т.)
В) планът за действие не е изпълним (времевият обхват на дейностите не е планиран
реалистично) от гледна точка на подготовката и изпълнението на всички дейности.
( 0 т.)

30
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ОБЩО (А) : 55

КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ

1. Проекта е подаден от млад земеделски стопанин на възраст до 40 г. 10

2. Проекта създава допълнителна заетост:

- 1 работно място; 5

- Над 1 работно място; 10

3. Проекта води до внедряване на иновации в земеделското стопанство. 20

4. Проекта е подаден от земеделски стопанин, който не е кандидатствал и/или
реализирал проекти до момента 5

ОБЩО (Б) : 45

ОБЩО (А+Б) : 100

Ще се финансират проекти и дейности, които при оценката получават по приоритетните
критерии минимален брой 20 точки.

3.2 Специфични изисквания по подмярка 4.2 – „Инвестиции в преработка/маркетинг на
селскостопански продукти”

3.2.1 Описание  на  целите  на мярката
Избраната в стратегията за ВОМР мярка съответства на идентифицираните в проучванията и

анализите на територията нужди, а именно: преработващата промишленост осигурява ангажираност
на най-голям дял от наетите лица на територията стратегията би могла да осигури подкрепа за
добавяне на стойност към селскостопанските продукти и подпомагане на устойчивостта и растежа на
земеделския микро и малък бизнес.

Подмярката допринася за постигане Приоритет 1, Специфична цел 1.2 на Стратегията за ВОМР.
Цел на мярката: Инвестиционна подкрепа за модернизиране на физически активи на

предприятията от преработващата промишленост, горското стопанство, дърводобива и първичната
преработка на дървесина с цел създаване на добавена стойност към земеделските продукти и
осигуряване на заетост на територията.
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3.2.2 Обхват на мярката
Подкрепата се предоставя съгласно описанието дадено в т. 2.1.. Териториално покритие на
т.2.Общите  условия, прилагани за повече от една мярка.

3.2.3 Допустими    кандидати  и получатели
-Земеделски производители регистрирани съгласно Закона за подпомагане на земеделските

производители; Минималния стандартен производствен обем на кандидатите земеделски
производители следва да бъде не по - малко от 8 000 евро.

-Предприятия /Физически и Юридически лица/ регистрирани по Търговския закон или Закона за
кооперациите, които са микро, малки и средни предприятия, дефинирани съгласно Препоръка
2003/361/ЕО на Комисията;

3.2.4 Допустими дейности и разходи
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. Подкрепата е насочена към:

Материални инвестиции:
- Разходи за изграждане, придобиване

и модернизиране на сгради и други недвижими активи необходими за производството и маркетинга;
- Инвестиции в производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси за

производство на продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка и закупуване
и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване за подобряване на производствения
процес и маркетинга;

- Инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене
и др. с цел запазване качеството на продукцията и суровината;

- Разходи закупуване на специализирани транспортни средства, включително хладилни
такива, за превоз на суровините и/или на готовата продукция използвани и произвеждани от
предприятието;

- Разходи за изграждане и/или модернизиране на лаборатории за нуждите на
предприятието;

- Разходи за инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Общността;
- Разходи закупуване на земя, необходима за изграждане/модернизиране на сгради,

помещения и други недвижими активи предназначени за производствена дейност /до 10 % от общия
размер на допустимите инвестиционни разходи /Съгласно Раздел 8.1 от ПРСР 2014-2020 г./.

Нематериални инвестиции:
- Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси,

хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа
устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта. Общите разходи по
проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиции по проекта.
/Съгласно Раздел 8.1 от ПРСР 2014-2020 г./;

- Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на
търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”;
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- Закупуване на софтуер;
- Разходите свързани за достигане съответствие с международни признати стандарти, само в

случаите, в които същите част от общ проект на кандидата;
- Разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на

качеството и подготовка за сертификация в предприятията.

3.2.5 Финансови параметри на проектите – итензитет на финансовата помощ, размер на
финансовата помощ

- Минимален размер на общите допустими разходи на проект – 15 000 евро;
- Максимален размер на общите допустими разходи на проект – 200 000 евро;
- Интензитет на финансовата помощ е в размер на 50 % от общата стойността на допустимите

разходи по проекта;
- Размер на финансовата помощ по мярката – 200 000 лева

3.2.6 Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест

Всички предложения за проекти се проверяват за съответствие с критериите за допустимост.
Всички проекти, които отговарят на критериите за допустимост се класират съгласно методика за
оценка, част от разработената недискриминационна и прозрачна процедура и обективни критерии за
подбор на проекти към стратегията.

КРИТЕРИИ ЗА ЕКСПЕРТНА/ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА  И
КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ

ПО ПОДМЯРКА 4.2 – „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ”

КРИТЕРИИ ЗА ЕКСПЕРТНА/ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА
(Извършва се за проектите с административна оценка „ДА”)

Мак.
брой

точки
3. Доколко  проектното предложение съответства на изискванията, посочени в
насоките за кандидатстване за представяне на предложения (доколко е в принос за
постигане на общата, специфичната/ите цел/и на мярката) :

10

А) Проектното предложения отговаря на общите и непосредствени цели на
конкретната мярка, като задачите и целите на проекта са ясно и последователно
описани и структурирани (6-10 т.);
Б) Проектното предложения отговаря на общите и непосредствени цели на
конкретната мярка, но задачите и целите на проекта не  са ясно и последователно
описани и структурирани (1-5т.);
В) Проектното предложения не съответства на общите и непосредствени цели на
конкретната мярка (0т.);
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4. Съответствие на целите на проекта с целите на Стратегията за водено от
общностите местно развитие на Сдружение „МИГ-Попово”:

А) Целите на проекта кореспондират пряко с целите на Стратегията за водено от
общностите местно развитие на Сдружение „МИГ-Попово”, като тяхното
постигане допринася пряко за реализиране и на СВОМР, като е представена
задълбочена обосновка за това ( 6-10т.);
Б) Целите на проекта кореспондират пряко с целите на Стратегията за водено от
общностите местно развитие на Сдружение „МИГ-Попово”, като тяхното
постигане допринася пряко за реализиране и на СВОМР, като не е представена
задълбочена обосновка за това ( 1-5т.);
В) Целите на проекта не отговарят на целите на Стратегията за водено от
общностите местно развитие на Сдружение „МИГ- Попово”, или не е представена
информация, или  връзката между целите на проекта и целите на СМР е неясна ( 0
т.).

10

3. Реалистичност на дейностите на проекта от гледна точка постигане на заложените
резултати:
А) планът за действие е изпълним от гледна точка на подготовката и изпълнението
на всички дейности като последователност и времевия обхват на всяка дейност е
реалистично планиран; ( 6-10 т.)
Б) по отношение на една или повече дейности е планиран кратък или твърде
продължителен времеви обхват, но въпреки това планът за действие е изпълним;
( 1-5 т.)
В) планът за действие не е изпълним (времевият обхват на дейностите не е планиран
реалистично) от гледна точка на подготовката и изпълнението на всички дейности.
( 0 т.)

10

ОБЩО (А) : 30

КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ

1. Преработка на суровини от приоритетни направления: животновъдство и
пчеларство, зеленчукопроизводство и етерично-маслени култури и на предприятията
от  горското стопанство, дърводобива и първичната преработка на дървесина

20

2. Преработка на суровини от собствено производство 10

3. Осигуряване на заетост на територията:

- 2 работни места; 5
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- Над 3 работни места; 10
- Над 5 работни места;

20

4. Произведената продукция се продава извън територията на МИГ. 10

5. Ново за територията производство. 10

ОБЩО (Б) : 70

ОБЩО (А+Б) : 100

Ще се финансират проекти и дейности, които при оценката получават по приоритетните
критерии минимален брой 20 точки.

3.3 Специфични изисквания по подмярка 6.4. – „Инвестиции в подкрепа на неземеделски
дейности”

3.3.1.  Описание на целите на мярката

Избраната в стратегията за ВОМР мярка съответства на идентифицираните в проучванията и
анализите на територията възможности за развитие на територията, а именно: подобряване на
икономическата ситуация и увеличаване на заетостта чрез достъпа до европейско финансиране,
включително създаване на устойчива структура от микропредприятия.

Подмярката допринася за постигане на Приоритет 2, Специфична цел 2.1 на Стратегията за
ВОМР.

Цел на мярката: Да насърчава нови и да развива съществуващи неземеделски дейности в
територията на действие на МИГ.

Инвестициите в неземеделски дейности стимулират създаването на заетост и водят до
разнообразяване на икономическите дейности в територията. Приоритет се дава на проекти за
производствени дейности, тъй като те създават заетост. За приближаване на условията за живот до
тези в големите градовете ще се подкрепя развитието на услуги за населението, особено на нови за
територията. За да достигнат услугите до населението на малките населени места ще се подкрепят
мобилни услуги.

3.3.2. Обхват на мярката
Подкрепата се предоставя съгласно описанието дадено в т. 2.1.. Териториално покритие на

т.2.Общите  условия, прилагани за повече от една мярка.
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3.3.3. Допустими кандидати и получатели
- Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или

юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите, както и физически лица, регистрирани
по Закона за занаятите.

При определянето на едно предприятие за микропредприятие се следва дефиницията на
Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията.

3.3.4. Допустими дейности и разходи
Предоставя се подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:
- Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество;
- Закупуване на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;
- Производство и/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: здравни услуги, грижи за възрастни хора,

хора с увреждания, образователни, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги
базирани на ИТ, мобилни услуги и др.);

- Изграждане и обновяване на туристически обекти, развитие, популяризиране и рекламиране
на туристически услуги;

В рамките на подмярката не се финансират дейности, които водят до осъществяване на
селскостопанска дейност или резултата от дейността е продукт, включен в Приложение I на Договора
за функциониране на Европейския съюз.

Не се предоставя финансова помощ за хазарт, финансови услуги, голф, сектори и дейности,
определени за недопустими в Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година
относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към
помощта deminimis, производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за продажба.

3.3.5. Финансови параметри на проектите – итензитет на финансовата помощ, размер на
финансовата помощ

- Минимален размер на общите допустими разходи на проект – 10 000 евро;
- Максимален размер на общите допустими разходи на проект – 200 000 евро;
- Интензитет на помощта е в размер на 70% от общата стойност на допустимите разходи по

проекта;
- Размер на финансовата помощ по мярката – 600 000 лева

3.3.6. Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест
Всички предложения за проекти се проверяват за съответствие с критериите за допустимост.

Всички проекти, които отговарят на критериите за допустимост се класират съгласно методика за
оценка, част от разработената недискриминационна и прозрачна процедура и обективни критерии за
подбор на проекти към стратегията. Приоритетните критерии са подредени по тежест, както следва:
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КРИТЕРИИ ЗА ЕКСПЕРТНА/ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА  И
КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ

ПО ПОДМЯРКА 6.4. ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ

КРИТЕРИИ ЗА ЕКСПЕРТНА/ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА
(Извършва се за проектите с административна оценка „ДА”)

Мак.
брой

точки
5. Доколко  проектното предложение съответства на изискванията, посочени в
насоките за кандидатстване за представяне на предложения (доколко е в принос за
постигане на общата, специфичната/ите цел/и на мярката) :

10

А) Проектното предложения отговаря на общите и непосредствени цели на
конкретната мярка, като задачите и целите на проекта са ясно и последователно
описани и структурирани (6-10 т.);
Б) Проектното предложения отговаря на общите и непосредствени цели на
конкретната мярка, но задачите и целите на проекта не  са ясно и последователно
описани и структурирани (1-5т.);
В) Проектното предложения не съответства на общите и непосредствени цели на
конкретната мярка (0т.);

6. Съответствие на целите на проекта с целите на Стратегията за водено от
общностите местно развитие на Сдружение „МИГ-Попово”:

А) Целите на проекта кореспондират пряко с целите на Стратегията за водено от
общностите местно развитие на Сдружение „МИГ-Попово”, като тяхното
постигане допринася пряко за реализиране и на СВОМР, като е представена
задълбочена обосновка за това ( 11-20т.);
Б) Целите на проекта кореспондират пряко с целите на Стратегията за водено от
общностите местно развитие на Сдружение „МИГ-Попово”, като тяхното
постигане допринася пряко за реализиране и на СВОМР, като не е представена
задълбочена обосновка за това ( 1-10т.);
В) Целите на проекта не отговарят на целите на Стратегията за водено от
общностите местно развитие на Сдружение „МИГ- Попово”, или не е представена
информация, или  връзката между целите на проекта и целите на СМР е неясна ( 0
т.).

20

3. Реалистичност на дейностите на проекта от гледна точка постигане на заложените
резултати:
А) планът за действие е изпълним от гледна точка на подготовката и изпълнението
на всички дейности като последователност и времевия обхват на всяка дейност е
реалистично планиран; ( 16-30 т.)

30
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Б) по отношение на една или повече дейности е планиран кратък или твърде
продължителен времеви обхват, но въпреки това планът за действие е изпълним;
( 1-15 т.)
В) планът за действие не е изпълним (времевият обхват на дейностите не е планиран
реалистично) от гледна точка на подготовката и изпълнението на всички дейности.
( 0 т.)

ОБЩО (А) : 60

КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ

1. Проекти свързани с производствена дейност 20

2. Проекти, които създават заетост:

- 2 работни места; 5

- Над 3 работни места; 10
- Над 5 работни места;

20

3. Мобилни услуги за обслужване на няколко населени места. 20

4. Проекти, които създават нови услуги за територията на общината. 10

5. Дейности за повишаване качеството на услугите. 10

6. Проекти за здравни услуги. 10

7. Проекти на жени и/или млади хора. 10

ОБЩО (Б) : 100

ОБЩО (А+Б) : 160

Ще се финансират проекти и дейности, които при оценката получават по приоритетните критерии
минимален брой 10 точки.
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Общата оценка за всеки проект  се формира като към  получената оценка по критериите за
експертна/техническа оценка на проекта се добави оценката получена по критериите за избор на
проекти. Възможно е получената обща оценка да надхвърля 100 точки.

3.4. Специфични изисквания по подмярка 7.2. – „Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”

3.4.1. Описание на целите на мярката

Подмярката допринася за  постигане цел 3, Приоритет 3, Специфична цел 3.1 на Стратегията за
ВОМР.
Цел на мярката:Подкрепа за инвестиции вмалка по размер инфраструктура, която създава основни
услуги на населението. Подмярката предоставя подкрепа за инвестиции в обществени сгради с
образователно, историческо, културно и спортно предназначение и прилежащите пространства, зелени
площи, улици, тротоари, площади и улично осветление в населените места на територията на МИГ.

3.4.2. Обхват  на мярката
Подкрепата се предоставя съгласно описанието дадено в т. 2.1.. Териториално покритие на

т.2.Общите  условия, прилагани за повече от една мярка.

3.4.3. Допустими кандидати и  получатели
- Община Попово;

3.4.4 Допустими дейности и разходи
- Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици, тротоари и

съоръженията и принадлежностите към тях в населени места;
- Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване;
- Реконструкция, ремонт,  оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна

инфраструктура и  дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите
пространства;

- Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с
цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;

- Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на културна и спортна
инфраструктура и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите
пространства;

- Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална
инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на
деца или възрастни, вкючително транспортни средства.
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3.4.5 Финансови параметри за проектите- интензитет на финансовата помощ, размер на
финансовата помощ:

- Минималните допустими разходи за проект - 10 000 евро;
- Максималните допустими разходи за проект - 200 000 евро;
- Интензитет на помощта - 100% от общите допустими разходи на проека;
- Размер на финансовата помощ по мярката – 1 000 000 лева

3.4.6. Критериите за оценка на проектите и тяхната тежест:
Всички предложения за проекти се проверяват за съответствие с критериите за допустимост. Всички
проекти, които отговарят на критериите за допустимост се класират съгласно методика за оценка, част
от разработената недискриминационна и прозрачна процедура и обективни критерии за подбор на
проекти към стратегията. Приоритетните критерии са подредени по тежест, както следва:

КРИТЕРИИ ЗА ЕКСПЕРТНА/ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА  И
КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ

ПО ПОДМЯРКА 7.2. ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ
РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА

КРИТЕРИИ ЗА ЕКСПЕРТНА/ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА
(Извършва се за проектите с административна оценка „ДА”)

Мак.
брой

точки
1. Доколко  проектното предложение съответства на изискванията, посочени в

насоките за кандидатстване за представяне на предложения (доколко е в принос за
постигане на общата, специфичната/ите цел/и на мярката) :

3

А) Проектното предложения отговаря на общите и непосредствени цели на
конкретната мярка, като задачите и целите на проекта са ясно и последователно
описани и структурирани (2-3 т.);
Б) Проектното предложения отговаря на общите и непосредствени цели на
конкретната мярка, но задачите и целите на проекта не  са ясно и последователно
описани и структурирани (1-2т.);
В) Проектното предложения не съответства на общите и непосредствени цели на
конкретната мярка (0т.);

2. Съответствие на целите на проекта с целите на Стратегията за водено от
общностите местно развитие на Сдружение „МИГ-Попово”:

А) Целите на проекта кореспондират пряко с целите на Стратегията за водено от
общностите местно развитие на Сдружение „МИГ-Попово”, като тяхното
постигане допринася пряко за реализиране и на СВОМР, като е представена
задълбочена обосновка за това ( 5-8 т.);
Б) Целите на проекта кореспондират пряко с целите на Стратегията за водено от

8
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общностите местно развитие на Сдружение „МИГ-Попово”, като тяхното
постигане допринася пряко за реализиране и на СВОМР, като не е представена
задълбочена обосновка за това ( 1-4т.);
В) Целите на проекта не отговарят на целите на Стратегията за водено от
общностите местно развитие на Сдружение „МИГ- Попово”, или не е представена
информация, или  връзката между целите на проекта и целите на СВОМР е неясна
(0 т.).
3. Реалистичност на дейностите на проекта от гледна точка постигане на заложените
резултати:
А) планът за действие е изпълним от гледна точка на подготовката и изпълнението
на всички дейности като последователност и времевия обхват на всяка дейност е
реалистично планиран; ( 2-4 т.)
Б) по отношение на една или повече дейности е планиран кратък или твърде
продължителен времеви обхват, но въпреки това планът за действие е изпълним;
( 1-2 т.)
В) планът за действие не е изпълним (времевият обхват на дейностите не е планиран
реалистично) от гледна точка на подготовката и изпълнението на всички дейности.
( 0 т.)

4

ОБЩО (А) : 15

КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ

1. Наличие на технически проект. 25

2. Проектът  реализира инвестиции в подобряване на образователната инфраструктура. 10

3. Проектът предлага инвестиции в повече от едно населено място на територията. 25

4. Проектът предлага инвестиции в населени места с население над 200  души. 25

ОБЩО (Б) : 85

ОБЩО (А+Б) : 100

Ще се финансират проекти и дейности, които при оценката получават по приоритетните критерии
минимален брой 25 точки.
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3.5 Специфични изисквания по подмярка 7.5 – „Инвестиции за публично ползване в
инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”

3.5.4 Описание на целите на мярката
Подмярката допринася за  постигане цел 3, Приоритет 3, Специфична цел 3.2 на Стратегията за

ВОМР.
Цел на мярката:Подобряване на туристическата привликателност на територията и повишаване
качеството на живот на местната общност.

3.5.5 Обхват  на мярката
Подкрепата се предоставя съгласно описанието дадено в т. 2.1.. Териториално покритие на

т.2.Общите  условия, прилагани за повече от една мярка.

3.5.3. Допустими кандидати и  получатели
- Община Попово;
- Юридически лица с нестопанска цел

3.5.4. Допустими дейности и разходи
-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, велоалеи и туристически пътеки).

3.5.5. Финансови параметри за проектите- интензитет на финансовата помощ, размер на
финансовата помощ

- Минималните допустими разходи за проект - 5 000 евро;
- Максималните допустими разходи за проект - 200 000 евро;
- Интензитет на помощта- 100 % от общите допустими разходи запроекти негенериращи приходи

и 70% - за проекти, генериращи приходи;
- Размер на финансовата помощ по мярката – 70 000 лева.

3.5.6. Критериите за оценка на проектите и тяхната тежест
Всички предложения за проекти се проверяват за съответствие с критериите за допустимост. Всички
проекти, които отговарят на критериите за допустимост се класират съгласно методика за оценка,
част от разработената недискриминационна и прозрачна процедура и обективни критерии за подбор
на проекти към стратегията. Приоритетните критерии са подредени по тежест, както следва:

КРИТЕРИИ ЗА ЕКСПЕРТНА/ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА  И
КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ
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ПО ПОДМЯРКА 7.5. ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В
ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА

КРИТЕРИИ ЗА ЕКСПЕРТНА/ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА
(Извършва се за проектите с административна оценка „ДА”)

Мак.
брой

точки
1. Доколко проектното предложение съответства на изискванията, посочени в

насоките за кандидатстване за представяне на предложения (доколко е в принос за
постигане на общата, специфичната/ите цел/и на мярката) :

10

А) Проектното предложения отговаря на общите и непосредствени цели на
конкретната мярка, като задачите и целите на проекта са ясно и последователно
описани и структурирани (6-10 т.);
Б) Проектното предложения отговаря на общите и непосредствени цели на
конкретната мярка, но задачите и целите на проекта не  са ясно и последователно
описани и структурирани (1-5т.);
В) Проектното предложения не съответства на общите и непосредствени цели на
конкретната мярка (0т.);

2. Съответствие на целите на проекта с целите на Стратегията за водено от
общностите местно развитие на Сдружение „МИГ-Попово”:

А) Целите на проекта кореспондират пряко с целите на Стратегията за водено от
общностите местно развитие на Сдружение „МИГ-Попово”, като тяхното
постигане допринася пряко за реализиране и на СВОМР, като е представена
задълбочена обосновка за това ( 11-20т.);
Б) Целите на проекта кореспондират пряко с целите на Стратегията за водено от
общностите местно развитие на Сдружение „МИГ-Попово”, като тяхното
постигане допринася пряко за реализиране и на СВОМР, като не е представена
задълбочена обосновка за това ( 1-10т.);
В) Целите на проекта не отговарят на целите на Стратегията за водено от
общностите местно развитие на Сдружение „МИГ- Попово”, или не е представена
информация, или  връзката между целите на проекта и целите на СВОМР е неясна (
0 т.).

20

3. Реалистичност на дейностите на проекта от гледна точка постигане на заложените
резултати:
А) планът за действие е изпълним от гледна точка на подготовката и изпълнението
на всички дейности като последователност и времевия обхват на всяка дейност е
реалистично планиран; ( 16-30 т.)
Б) по отношение на една или повече дейности е планиран кратък или твърде

30
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продължителен времеви обхват, но въпреки това планът за действие е изпълним;
( 1-15 т.)
В) планът за действие не е изпълним (времевият обхват на дейностите не е планиран
реалистично) от гледна точка на подготовката и изпълнението на всички дейности.
( 0 т.)

ОБЩО (А) : 60

КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ

1. Проектът създава работни места при изпълнение на допустимите дейности. 25

2. Проектът предлага инвестиции в повече от едно населено място на територията. 25

3. Проектът предлага инвестиции в населени места с население над 200 души. 25
4. Проектът осигурява подобряване на околната среда и постига екологичен ефект и
въздействие. 25

ОБЩО (Б) : 100

ОБЩО (А+Б) : 160

Ще се финансират проекти и дейности, които при оценката получават по приоритетните критерии
минимален брой 25 точки.
Общата оценка за всеки проект  се формира като към получената оценка по критериите за
експертна/техническа оценка на проекта се добави оценката получена по критериите за избор на
проекти. Възможно е получената обща оценка да надхвърля 100 точки.

3.6. Специфични изисквания по мярка 21 – „Съхраняване и развитие на местните
идентичности и валоризиране на местното културно наследство на територията на МИГ-
Попово“



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

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ   2014 – 2020 г.

”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ПОПОВО”
7800 Попово, пл.”Ал. Стамболийски” 2, ет. 4, тел./факс : +359 608 4 27 26

www.mig-popovo.com ; e-mail : office@mig-popovo.com
29

3.6.1. Описание на целите на мярката
Подмярката допринася за  постигане цел 3, Приоритет 3, Специфична цел 1.2 на Стратегията за

ВОМР.
Цел на мярката: Повишаване качеството на живот на хората от територията на МИГ-Попово чрез
развитие и обогатяване на културната идентичност и традиции.

3.4.1. Обхват  на мярката
Подкрепата се предоставя съгласно описанието дадено в т. 2.1.. Териториално покритие на

т.2.Общите  условия, прилагани за повече от една мярка.

3.5.3. Допустими кандидати и  получатели
- Община Попово;
- Юридически лица с нестопанска цел

3.6.2. Обхват  на мярката
Подкрепата се предоставя съгласно описанието дадено в т. 2.1.. Териториално покритие на

т.2.Общите  условия, прилагани за повече от една мярка.
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3.6.3. Допустими кандидати и  получатели
- Община Попово;
- Юридически лица с нестопанска цел, в т.ч. и МИГ-Попово
- Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища;
- Общински музей;
- Училища и детски градини

3.6.4. Допустими дейности и разходи
В обхвата на тази подмярка се предоставя безвъзмездна финансова помощ за материални и
нематериални инвестиции и дейности за възстановяване, съхранение и популяризиране на културните
традиции и идентичност на населените и богатство от територията на МИГ.
Подпомагат се материални и нематериални инвестиции, които водят до изследване, поддържане,
възстановяване, популяризиране и подобряване на културното наследство:

- Подготовка и организация на местни културни събития, като фолклорни празници и събори,
панаири, фестивали,  хепънинги и др.

- Проучвания    и   изработване   на   материали във   връзка с идентификация и/или
документиране и/или изследване, и/или съхраняване на елементи от нематериалното културно
наследство;

- Създаване, съхраняване или обогатяване на етнографски, природни и исторически сбирки;
- Дейности, свързани с проучвания, запазване и популяризиране на автентичен фолклор и местни

традиции, възстановяване на празници, обичаи и храни;
- Закупуване на инвентар, съоръжения, оборудване, обзавеждане като музикални инструменти,

носии, витрини за изложби, стелажи, декори, интерактивни дъски, мултимедии, лаптопи,осветление,
озвучителна, аудио и видео техника, компютърни конфигурации/сценично оформление/, реквизити
необходими за дадения вид изкуство, репетиционни и сценични облеклаи др.

- Попълване на библиотечен фонд с библиотечни материали, закупуване на книги - отраслова и
художествена литература, графични издания, електронни документи и др.

Допустими разходи:
Допустимите разходи, включват разходи, които са необходими за осъществяване на проекта и са

съобразени с принципите на разумно финансово управление, действително извършени и платени в
периода на изпълнение на проекта:

1. Възнаграждения за физически лица, за дейности пряко свързани с изпълнението на проекта,
включително осигурителните вноски, начислени за сметка на осигурителя върху договореното
възнаграждение;

2. Разходи за организиране на пътувания - разходи за командировки: пътни, дневни разходи и
нощувки, съгласно действащите Наредба за командировките в страната;

3. Разходи за материали, консумативи;
4. Разходи за закупуване на оборудване – до 15 % от общата стойност на допустимите разходи;
5.Разходи за външни услуги;
- Наем на помещения и апаратура;
- Разходи за отпечатване на материали – каталози, брошури, плакати и др.;
- Разходи за организиране на семинари, срещи и други подобни;
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- Други разходи за външни услуги, необходими за изпълнението на дейностите по проекта
(пощенски разходи, застраховки, разходи за изготвяне на проекти за извършване на археологически
проучвания, реставрация и консервация и др.)

3.6.5. Финансови параметри за проектите- интензитет на финансовата помощ, размер на
финансовата помощ:

- Минимален размер на общите допустими разходи на проекта- 500 евро;
- Максимален размер на общите допустими разходи на проекта- 200 000 евро;
- Интензитет на помощта- 100 % от общите допустими разходи за проекти негенериращи

приходи и 70% - за проекти, генериращи приходи;
- Размер на финансовата помощ по мярката – 50 000 лева.

3.6.6. Критериите за оценка на проектите и тяхната тежест.
Всички предложения за проекти се проверяват за съответствие с критериите за допустимост.

Всички проекти, които отговарят на критериите за допустимост се класират съгласно методика за
оценка, част от разработената недискриминационна и прозрачна процедура и обективни критерии за
подбор на проекти към стратегията. Приоритетните критерии са подредени по тежест, както следва:

КРИТЕРИИ ЗА ЕКСПЕРТНА/ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА  И
КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ

ПО МЯРКА 21 „СЪХРАНЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА МЕСТНИТЕ ИДЕНТИЧНОСТИ И
ВАЛОРИЗИРАНЕ НА МЕСТНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ-ПОПОВО“
КРИТЕРИИ ЗА ЕКСПЕРТНА/ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

(Извършва се за проектите с административна оценка „ДА”)
Мак.
брой

точки
1. Доколко  проектното предложение съответства на изискванията, посочени в

насоките за кандидатстване за представяне на предложения (доколко е в принос за
постигане на общата, специфичната/ите цел/и на мярката) :

10

А) Проектното предложения отговаря на общите и непосредствени цели на
конкретната мярка, като задачите и целите на проекта са ясно и последователно
описани и структурирани (6-10 т.);
Б) Проектното предложения отговаря на общите и непосредствени цели на
конкретната мярка, но задачите и целите на проекта не  са ясно и последователно
описани и структурирани (1-5т.);
В) Проектното предложения не съответства на общите и непосредствени цели на
конкретната мярка (0т.);

2. Съответствие на целите на проекта с целите на Стратегията за водено от
общностите местно развитие на Сдружение „МИГ-Попово”:

А) Целите на проекта кореспондират пряко с целите на Стратегията за водено от
20
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общностите местно развитие на Сдружение „МИГ-Попово”, като тяхното
постигане допринася пряко за реализиране и на СВОМР, като е представена
задълбочена обосновка за това ( 11-20т.);
Б) Целите на проекта кореспондират пряко с целите на Стратегията за водено от
общностите местно развитие на Сдружение „МИГ-Попово”, като тяхното
постигане допринася пряко за реализиране и на СВОМР, като не е представена
задълбочена обосновка за това ( 1-10т.);
В) Целите на проекта не отговарят на целите на Стратегията за водено от
общностите местно развитие на Сдружение „МИГ- Попово”, или не е представена
информация, или връзката между целите на проекта и целите на СВОМР е неясна (
0 т.).
3. Реалистичност на дейностите на проекта от гледна точка постигане на заложените
резултати:
А) планът за действие е изпълним от гледна точка на подготовката и изпълнението
на всички дейности като последователност и времевия обхват на всяка дейност е
реалистично планиран; ( 6-10 т.)
Б) по отношение на една или повече дейности е планиран кратък или твърде
продължителен времеви обхват, но въпреки това планът за действие е изпълним;
( 1-5 т.)
В) планът за действие не е изпълним (времевият обхват на дейностите не е планиран
реалистично) от гледна точка на подготовката и изпълнението на всички дейности.
( 0 т.)

10

ОБЩО (А) : 40

КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ

1. Проектът създава условия за устойчиви във времето, повторяеми, дългосрочни
действия. 20

2. Проектът проучва и популяризира местните традиции и култура. 10

3. Проектът е в полза за население в повече от едно населени места. 10

4. От проекта ще се ползват повече от 50 души. 10

5. Проектът е на организация, за която този е първи проект. 10
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ОБЩО (Б) : 60

ОБЩО (А+Б) : 100

Ще се финансират проекти и дейности, които при оценката получават по приоритетните критерии
минимален брой 20 точки.

3.7. Специфични изисквания по мярка 22 – „Насърчаване на социалното приобщаване и
съхраняване на демографския потенциал за постигане на икономически растеж на
територията на МИГ-Попово“

3.7.1. Описание на целите на мярката
Подмярката допринася за  постигане на Хоризонталната цел на Стратегията за ВОМР.
Цел на мярката:Да доведе до положителна промяна в социално-икономическото положение на

територията, като например висока степен на заетост, по-ниска степен на бедност и по-голямо
социално приобщаване.

3.7.2. Обхват  на мярката
Подкрепата се предоставя съгласно описанието дадено в т. 2.1.. Териториално покритие на

т.2.Общите  условия, прилагани за повече от една мярка
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3.7.3. Допустими кандидати и  получатели
- Попово;
- Юридически лица с нестопанска цел, в т.ч. и МИГ-Попово
- Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища;

3.7.4. Допустими дейности и разходи
В обхвата на тази подмярка се предоставя безвъзмездна финансова помощ за материални и

нематериални инвестиции за следните  дейности:
1. Аналитични дейности:
-събиране на данни и статистики, както и разработване на общи методологии, класификации,

индикатори и целеви показатели;
- проучвания, изследвания, анализи и доклади, включително чрез финансиране на мрежи от

експерти;
- оценявания и оценки на въздействието;
- подготовка и прилагане на социалното екпериментиране като метод за изпитване и оценяване

на иновационни решения с оглед тяхното по-широко използване;
- разпространение на резултатите от посочените аналитични дейности
2. Дейности, свързани с взаимно обучение, осведоменост и разпространение на информация:
- обмен и разпространение на добри практики, иновационни подходи и опит, бенчмаркетинг и

взаимно обучение на местно ниво
- мероприятия, конференции и семинари
- обучения на специалисти в областта на социалните иновации
- изготвяне и публикуване на наръчници, доклади и образователни материали;
- информационни и комуникационни дейности;
- разработване и поддръжка на информационни системи, с цел разпространение на информация

за пазара на труда.
3. Подкрепа по отношение на:
- действия за изграждане на местен капацитет за развиване, насърчаване и подпомагане на

прилагането на политиката по заетостта и социалните въпроси на ЕС;
- Създаване на Клубове  (работилници  по интереси) за развитие на предприемачеството и на

малкия бизнес, така че в реална среда да бъдат подпомагани иновативните предприемачи и земеделски
стопани да предават своя опит и да се подобрят веригите на добавена стойност в селските райони, като
се акцентира по-специално на смяната на поколенията в селскостопанския сектор.
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Допустими разходи:
Допустимите разходи, включват разходи, които са необходими за осъществяване на проекта и са

съобразени с принципите на разумно финансово управление, действително извършени и платени в
периода на изпълнение на проекта:

1. Възнаграждения за физически лица, за дейности пряко свързани с изпълнението на проекта,
включително осигурителните вноски, начислени за сметка на осигурителя върху договореното
възнаграждение;

2. Разходи за организиране на пътувания - разходи за командировки: пътни, дневни разходи и
нощувки, съгласно действащите Наредба за командировките в страната;

3. Разходи за материали, консумативи;
4. Разходи за закупуване на оборудване – до 15 % от общата стойност на допустимите разходи;
5. Разходи за външни услуги;
- Наем на помещения и апаратура;
- Разходи за отпечатване на материали – каталози, брошури, плакати и др.;
- Разходи за организиране на семинари, срещи и други подобни;
- Други разходи за външни услуги, необходими за изпълнението на дейностите по проекта

(пощенски разходи, застраховки, разходи за изготвяне на проекти за извършване на археологически
проучвания, реставрация и консервация и др.)

3.7.5. Финансови параметри за проектите - интензитет на финансовата помощ, размер на
финансовата помощ:

- Минимален размер на общите допустими разходи на проекта- 500 евро;
- Максимален размер на общите допустими разходи на проекта- 200 000 евро;
- Интензитет на помощта - 100 % от общите допустими разходи за проекти негенериращи

приходи и 70% - за проекти, генериращи приходи;
- Размер на финансовата помощ по мярката – 13 745 лева.

3.7.6. Критериите за оценка на проектите и тяхната тежест.
Всички предложения за проекти се проверяват за съответствие с критериите за допустимост. Всички
проекти, които отговарят на критериите за допустимост се класират съгласно методика за оценка, част
от разработената недискриминационна и прозрачна процедура и обективни критерии за подбор на
проекти към стратегията. Приоритетните критерии са подредени по тежест, както следва:

КРИТЕРИИ ЗА ЕКСПЕРТНА/ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА  И
КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ

ПО МЯРКА 22 „НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРИОБЩАВАНЕ И
СЪХРАНЯВАНЕ НА ДЕМОГРАФСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ ЗА ПОСТИГАНЕ НА

ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ-ПОПОВО“

КРИТЕРИИ ЗА ЕКСПЕРТНА/ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА
(Извършва се за проектите с административна оценка „ДА”)

Мак.
брой

точки
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1. Доколко  проектното предложение съответства на изискванията, посочени в
насоките за кандидатстване за представяне на предложения (доколко е в принос за
постигане на общата, специфичната/ите цел/и на мярката) :

10

А) Проектното предложения отговаря на общите и непосредствени цели на
конкретната мярка, като задачите и целите на проекта са ясно и последователно
описани и структурирани (6-10 т.);
Б) Проектното предложения отговаря на общите и непосредствени цели на
конкретната мярка, но задачите и целите на проекта не  са ясно и последователно
описани и структурирани (1-5т.);
В) Проектното предложения не съответства на общите и непосредствени цели на
конкретната мярка (0т.);

2. Съответствие на целите на проекта с целите на Стратегията за водено от
общностите местно развитие на Сдружение „МИГ-Попово”:

А) Целите на проекта кореспондират пряко с целите на Стратегията за водено от
общностите местно развитие на Сдружение „МИГ-Попово”, като тяхното
постигане допринася пряко за реализиране и на СВОМР, като е представена
задълбочена обосновка за това ( 6-10т.);
Б) Целите на проекта кореспондират пряко с целите на Стратегията за водено от
общностите местно развитие на Сдружение „МИГ-Попово”, като тяхното
постигане допринася пряко за реализиране и на СВОМР, като не е представена
задълбочена обосновка за това ( 1-5т.);
В) Целите на проекта не отговарят на целите на Стратегията за водено от
общностите местно развитие на Сдружение „МИГ- Попово”, или не е представена
информация, или  връзката между целите на проекта и целите на СВОМР е неясна
( 0 т.).

10

3. Реалистичност на дейностите на проекта от гледна точка постигане на заложените
резултати:
А) планът за действие е изпълним от гледна точка на подготовката и изпълнението
на всички дейности като последователност и времевия обхват на всяка дейност е
реалистично планиран; ( 6-10 т.)
Б) по отношение на една или повече дейности е планиран кратък или твърде
продължителен времеви обхват, но въпреки това планът за действие е изпълним;
( 1-5 т.)
В) планът за действие не е изпълним (времевият обхват на дейностите не е планиран
реалистично) от гледна точка на подготовката и изпълнението на всички дейности.
( 0 т.)

10
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ОБЩО (А) : 30

КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ

1. Проектът създава условия за устойчиви във времето, повторяеми, дългосрочни
действия. 20

2. Проектът проучва и популяризира добри практики в областта на социалните
иновации. 20

3. Проектът е в полза за население в повече от едно населени места. 10

4. От проекта ще се ползват повече от 50 души. 10

5. Проектът е на организация, за която този е първи проект. 10

ОБЩО (Б) : 70

ОБЩО (А+Б) : 100

Ще се финансират проекти и дейности, които при оценката получават по приоритетните критерии
минимален брой 20 точки.

Важно:
Заявленията в които се изисква представяне на документ:

 Решение на общински съвет, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на
общинския план за развитие, следва да бъде представян единствено от кандидат Община!

4. ЕТАПИ НА КАНДИДАТСТВАНЕ, ИЗВЪРШВАНЕ  НА ОЦЕНКА, ИЗБОР НА ПРОЕКТИ ЗА
ФИНАНСИРАНЕ:

4.1. ЕТАПИ НА КАНДИДАТСВАНЕ
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В тази част е описан начина на кандидатстване с проектни предложения пред Сдружение
“МИГ-Попово”. За подбора на проекти към стратегията за ВОМР на МИГ-Попово е разработен
Процедурен наръчник за прилагане на стратегия за Водено от общностите местно развитие за
територията на Местна инициативна група – Попово. Потенциалните получатели на финансова помощ
по СВОМР освен с правилата и процедурите описани в този Процедурен наръчник трябва да се
съобразят и с изискванията на съответната Наредба към конкретната мярка по която кандидатства, ако
е приложимо.

МОЛЯ ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ !

Да се прави разлика между критериите за допустимост и критериите за оценка на проектите в
Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ-Попово.

►КРИТЕРИИТЕ ЗА ДОПУСТИМОСТ са свързани със съответствието на проекта с:
 Целите и приоритетите на СВОМР и конкретната мярка;
 Изискванията към проекта;
 Изискванията към кандидата за подпомагане;
 Финансовите условия на Наредбата и СВОМР за територията на МИГ-Попово.
 Условията за допустимост определящи качеството на проекта и отговаря ли той на посочените

изисквания.

►КРИТЕРИИТЕ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ, така както са описани в СВОМР за
територията на МИГ – ПОПОВО, по конкретните мерки, се прилагат за класиране в низходящ
ред на проектите съобразно броя получени точки.

В условията на наличен бюджет по мярката всеки кандидат, чиито проект отговаря на
критериите за допустимост ще бъде поканен за сключване на договор за отпускане на финансова
помощ независимо от броя точки, с които е класиран проекта.

В условията на ограничен бюджет, за сключване на договор за отпускане на финансова
помощ ще бъдат поканени първо кандидатите чиито проекти са събрали максимален брой
точки и така ще се сключват договори с кандидати до изчерпване на бюджета по мярката.

СТЪПКИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ
Стъпка 1. Преди да се присъпи към подготовка на проекта, препоръчваме на кандидатите да проверят
дали са допустими по регистрация и местоположение на дейността, да се запознаят с целите и
приоритетите на Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ-
Попово и специфичните цели на всяка мярка, включена в Стратегията. Необходимо условие за
кандидатстване е проектната идея да отговаря на приоритетите и целите на Стратегията и
специфичните цели на съответните мерки;

Стъпка 2. Добре е да се разгледат внимателно пълните текстовете на мерките към Стратегията, за да
се направи по- добър избор по коя мярка да се кандидатства. Пълният текст на Стратегията и мерките
може да се намери на електронната страницата на Сдружение “МИГ-Попово” – www.mig-popovo.com;
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Стъпка 3 Задължително е всеки кандидат да прочете внимателно наредбата към избраната мярка
заедно с всички приложения към нея. След прочитане на наредбата потенциалния кандидат трябва да
провери внимателно дали отговаря на всички условия по наредбата и специфичните изисквания на
Стратегията. Заявленията и пълният пакет с документи за кандидатстване за финансово подпомагане
по Мерките към Стратегията, включително нормативната база, са публикувани на електронната
страница на Сдружение „МИГ-Попово” – www.mig-popovo.com. Наредбите са публикувани също на
електронната страница на Министерството на земеделието и храните www.mzh.government.bg;

Стъпка 4 На този етап може да се възложи разработката на бизнес плана или инвестиционния проект
в идейна/работна фаза, заедно с количествено стойности сметки към него. При подготовката на
проектното предложение кандидатът също така следва да предвиди начална дата/ месец за стартиране
на проекта, отчитайки времето, необходимо за оценка и одобрение на проектното предложение;

Стъпка 5 Следващата стъпка е кандидатът да се запознае подробно със Заявлението за подпомагане и
след това да започне да набавя всички общи и специфични документи дадени като приложение към
заявлението. Едва след набавянето на всички документи следва да се пристъпи към попълване на
заявлението. Тази стъпка в повечето случай се подценява от бенефициентите, а набавянето на
повечето документи отнема време;

Стъпка 6. Следващият етап от кандидатстването е подаването на всички документи със заявлението и
инвестиционния проект в офиса на Сдружение “МИГ-Попово”. Обърнете внимание на изискването да
не нарушите крайния срок за подаване на документите по всяка отделна мерка и начина на подаване –
в затворени пликове/ пакети, с посочени: кандидат, наименование на проекта, мярката по която се
кандидатства;

Стъпка 7. След проверка на административното съответствие и техническа оценка, в установения
срок съгласно СВОМР, Комисията за избор на проекти изготвя окончателен доклад за класиране на
проектните предложения в низходящ ред съобразно получения брой точки до размера на определения
бюджет по съответната покана за прием. Колективният Управителен орган на МИГ-Попово одобрява
класирането.

Стъпка 8. В срок до 3 работни дни от одобрението на заявлението за предоставяне на финансова
помощ МИГ изпраща уведомително писмо на всеки кандидат за предварително одобряване или
отхвърляне на заявлението с мотивите за отказ. Писмото се изпраща до кандидата с обратна разписка
или се получава лично от него в офиса на МИГ, което се удостоверява с подпис.

Всеки кандидат, получил уведомително писмо, че заявлението му не е одобрено или е
частично одобрено, има право да подаде възражение до колективния управителен орган на МИГ в
срок до 3 работни дни от датата на получаването на уведомлението.

Колективният управителен орган се произнася в срок до 3 работни дни от постъпване на
възражението и решава по същество.
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Стъпка 9. В срок от 5 работни дни от приключване на работата на комисията МИГ изпраща на ДФЗ
оценителният доклад чрез ИСУН.

ДФЗ извършва проверка за спазване на процедурата по подбор на проекти, като прави
окончателна преценка за допустимост и за съответствие на предложеното за финансиране заявление с
европейското право и националните правила, оперативната програма и стратегията за ВОМР, с
правилата за държавни помощи, извършва проверка за двойно финансиране и други.

Решение за предоставяне на финансова помощ се взема от ДФЗ. Решението се изпраща от
ДФЗ на МИГ на кандидата и на УО на ПРСР 2014 - 2020 г. в срок до 5 работни дни от датата на
вземане на решението.

В срок от 10 работни дни от датата на решението за предоставяне на финансова помощ
кандидатът сключва договор с ДФЗ. При неявяване на кандидата в този срок за подписване на
предложения му проект на договор за предоставяне на финансова помощ той губи правото на
подпомагане и може да кандидатства отново за финансиране на същата дейност по реда на тази
СВОМР.

Стъпка 10. Реализация и отчитане на проекта.
Получателят на финансовата помощ изпълнява проекта в съответствие с нормативните и

договорните правила при спазване на условията на съответните програми, предоставящи финансова
помощ. Крайният срок за изпълнение на дейностите по проектите към стратегия за ВОМР е до 30 юни
2023 г. Общите условия за осъществяване на дейностите по проектите към стратегия за ВОМР са
описани в раздел ІІІ от Наредба № 22.

4.2. ПРИЕМАНЕ И ОЦЕНКА НА ПОСТЪПИЛИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Не по-късно от 30 ноември на предходната година УС на МИГ- Попово одобрява и публикува
на интернет страницата на МИГ – Попово www.mig-popovo.com индикативен график за приемите по
съответните мерки от стратегията за ВОМР за следващата календарна година.

Одобрената от УО на ПРСР за периода 2014-2020 г. Покана за прием се публикува на
интернет страницита на ПРСР 2014-2020 г. и на МИГ- Попово и най-малко в един местен вестник или
друга местна медия, както и на общодостъпно място пред офиса на МИГ и сградата на общинска
администрация Попово, не по-късно от 10 работни дни преди началната дата на приема на заявления.

Заявленията за предоставяне на финансова помощ се подават в срока, определен в поканата, в
офиса на МИГ лично от законния представител на кандидата или от упълномощено от него лице.
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ВАЖНО!!! Проектното предложение трябва да бъде представено в един оригинал и едно копие
заверено вярно с оригинала, подпис и печат, във формат А4, окомплектовани в отделни папки.
Оригиналът и копието трябва да имат абсолютно идентично съдържание. Представените документи
трябва да бъдат представени и на електронен носител, като представените електронно файлове  трябва
да съдържат идентично предложение на това, което е представено на хартия. В случай, че хартиените
и електронни документи се различават, за валидни се възприемат хартиените.

Документите се подават в запечатан плик с ненарушена цялост, на който  следва да бъдат посочени
името на кандидата, адрес и друга контактна информация, номера и наименованието на мярката и
процедурата, по която се подава проектното предложение.

Проектните предложения трябва да бъдат :
 подадени всеки работен ден в офиса на Сдружение “МИГ-Попово”, бул.

”Ал.Стамболийски” 2, ет.4.

Проектни предложения , изпратени по друг начин ( например по куриер, по пощата, по факс или
по електронна поща), или на друг адрес, няма да бъдат разглеждани.

ПРИМЕР:
Подател:
(пълно наименование на кандидата)
ЕИК/БУЛСТАТ
гр./с.
ул.
Ел. поща:
Лице за контакт: .

Процедура за набирането на проекти към Стратегията за водено от
общностите местно развитие на територията на „МИГ – Попово”

Наименование на проекта:
....................................................................................................................................

Мярка ...........
Да не се отваря преди крайната дата за приемане на проекти по тази покана.

Получател:
Сдружение «Местна инициативна група – Попово»

пл. „Александър Стамболйски” 2, ет.4
гр. Попово 7800
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Определеният от изпълнителния директор на МИГ служител преглежда окомплектоваността на
документите в присъствието на кандидата и ги качва на сайта на ИСУН. В случай на липса или
нередовност на документите служителят връща документите на кандидата заедно с писмено
изложение на липсите и нередовностите. Окомплектованите заявления  за предоставяне на финансова
помощ се регистрират от определения служител на МИГ по реда на тяхното постъпване в електронен
регистър. На кандидата се издава регистрационно удостоверение на хартиен носител, което съдържа
регистрационен номер на проекта, дата и час на приемане, мярка от стратегията за ВОМР,
наименование на проекта, име на кандидата, име на вносителя и име и подпис на лицето, приело
проекта.

Не се приемат документи, подадени след крайния срок за прием на заявления, посочен в
поканата.

До два дни след изтичане на срока на съответната покана за прием на заявления за предоставяне
на финансова помощ, списъкът на регистрираните заявления с имената на проектите и  кандидатите се
поставя на видно място в офиса на МИГ- Попово и се публикува на електронната страница на МИГ –
www.mig-popovo.com

4.3. ПОДБОР И ОДОБРЕНИЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА
ПОМОЩ

Подборът и одобрението на заявления от МИГ се извършва в срок до 30 работни дни от
изтичане на крайния срок на приема, като този срок спира да тече в случаите, когато от кандидата е
поискано представяне на документи във връзка с липса, непълнота или неточност. Заявление за
предоставяне на финансова помощ и приложените към него документи могат да бъдат изцяло или
частично оттеглени от кандидата до сключване на договор за предоставяне на финансова помощ в
писмена форма. При оттегляне на подадено заявление кандидатът може да подаде ново заявление, ако
периодът на прием не е изтекъл.

Получените Заявления за предоставяне на финансова помощ преминават през следните
етапи на проверка:

ЕТАП 1 - Проверка за административно съответствие и допустимост съгласно изискванията на
мярката от одобрената стратегия за ВОМР за територията на МИГ-Попово;
ЕТАП 2 – Техническа оценка на заявлението;
ЕТАП 3 – Класиране на заявленията в низходящ ред, съобразно получения брой точки до размера на
определения бюджет по съответната покана за прием от Комисия за избор на проекти;

За класираните заявления с еднакъв брой точки, за които е установен недостиг на средства, се
извършва допълнително класиране по ред на постъпване на заявленията в МИГ. При недостиг на
средства за финансиране на всички одобрени заявления КИП изготвя списък с резервни проекти в
низходящ ред на получените оценки, отговарящи на условията за финансиране.
ЕТАП 4 – Одобряване  на класирането на заявленията от Колективния управителен орган на МИГ-
Попово;
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ЕТАП 5 – Решение за предоставяне на финансова помощ от ДФЗ;
ЕТАП 6 – Договориране и изпълнение на проекти по СВОМР.

Предоставянето на финансовата помощ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на
стратегии за Водено от общностите местно развитие се урежда между МИГ, ДФЗ и получателя на
помощта с отделни тристранни договори.

Безвъзмездната финансова помощ за проекти в изпълнение на стратегията за Водено от
общностите местно развитие се изплаща при условие, че са спазени условията и сроковете,
предвидени в споразумение № РД 50-142/21.10.2016 г., сключения тристранен договор, одобреното
заявление за предоставяне на финансова помощ по чл. 24, ал. 1 от Наредба № 22  и приложимите
актове от националното и европейското право.

Недискриминационната и прозрачна процедура и обективните критерии за подбор на проекти
към стратегията за ВОМР, която не нарушава минималните изисквания, определени в Глава четвърта
Условия и ред за предоставяне на финансовата помощ от Стратегиите за ВОМР Раздел І Процедура
за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ от Наредба № 22 от 14 декември 2015 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 Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014-2020 г., издадена от Министъра на земеделието и храните, обн., ДВ,
бр. 100 от 18.12.2015 г., в сила от 18.12.2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.38 от 20 Май 2016 г. (Наредба № 22)
е описана подробно в разработения от Местна инициативна група – Попово Процедурен наръчник
за прилагане на стратегия за Водено от общностите местно развитие за територията на МИГ-
Попово, публикуван на интернет страницата на МИГ-Попово www.mig-popovo.com.

5. СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА:
По отношение на договорените проекти МИГ ще извършва наблюдение на техническото и

финансовото управление на договорените проекти, като изисква периодични отчети от
бенефициентите, посещава проекта на място с цел емпирично верифициране на прогреса и
докладваното в отчетите, преглежда събраната документация на проекта, следи за точното изпълнение
на дейностите, както са одобрени.

Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР, включително брой създадени
работни места:

Вид индикатор Индикатор Мерна
единица

Цел до края на
стратегията

Източник на
информация

Изходен

Брой проекти,
финансирани по
СВОМР:

43

Брой подадени
заявления за
подпомагане

брой 60 База данни на
МИГ

Стойност на лв. 2 933 745 База данни на
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подадените
заявления

МИГ

Брой на сключените
договори

брой 43 База данни на
МИГ

Стойност на
сключените
договори

лв. 2 933 745 База данни на
МИГ

Брой на подадените
искания за плащане

брой 38 База данни на
МИГ

Брой на одобрените
искания за плащане

% 90 База данни на
МИГ

Брой бенефициенти,
подпомогнати по
СВОМР

брой 43 База данни на
МИГ

Дял на постъпилите
заявления за
подпомагане,
подадени от млади
хора (до 40 г.)

% от
подаден
ите
заявлен
ия

3 База данни на
МИГ

Дял на постъпилите
заявления за
подпомагане,
подадени от жени

% от
подаден
ите
заявлен
ия

5 База данни на
МИГ

Брой проектни
предложения,
консултирани от
МИГ (консултации,
организирани или
осъществени от
МИГ)

брой 90 Отчети на
МИГ

Резултат

Създадени работни
места

брой 41 База данни на
МИГ

Брой новосъздадени
неземеделски
микропредприятия

брой 3 База данни на
МИГ

Дял от населението
на територията,
обхванато от
проекти, свързани с
подобряване на
достъпа до услуги

% 50 База данни на
МИГ
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Дял от населението
на територията,
което се ползва от
подобрената среда

% 5 База данни на
МИГ

Индикаторите по мерки са описани в т. 9.2 от одобрената СВОМР за територията на МИГ –
Попово.

 По отношение на прилагане Стратегията за ВОМР
Стратегията за ВОМР за територията на МИГ-Попово ще бъде обект на мониторинг по време на

целия период на изпълнение,  с цел да се направи оценка на напредъка към постигането на нейните
общи и специфични цели спрямо ясно установени индикатори, описани в т. 9, както и да се позволи
нанасянето на всякакви необходими корекции в приоритетите за политиката и финансирането.
Мониторингът също така ще бъде средство за оценяване на начина, по който са засегнати въпросите за
равенството между половете и недопускането на дискриминация в дейностите по стратегията. Където
е целесъобразно ще бъде направена разбивка на показателите по пол, възраст и наличие/липса на
увреждания.

Стратегията ще бъде обект на междинна и последваща оценка. При междинната оценка задачата
ще бъде да се измери напредъкът към постигането на целите на стратегията, да се определи дали
ресурсите са били използвани ефикасно и да се оцени нейната добавена стойност в местен план.
Докладът за междинната оценка трябва да бъде изготвен до края на 2018 г. При окончателната оценка
в допълнение към предходното трябва да се разгледа въздействието на стратегията. Докладът за
окончателната оценка трябва да бъде изготвен най-късно до края на 2023 г. В годината на
приключване на Стратегията  (2023 г.)

6.ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящият документ  е разработен във връзка с изпълнение на Споразумение за предоставяне
на финансова помощ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от
обшностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014-2020 година, подкрепена от Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони № РД 50-142/21.10.2016 г. Стратегия за водено от общностите
местно развитие на територията на Местна инициативна група Попово.

Одобрен на заседание на УС на МИГ - Попово  на 13.12.2016 год.


