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 1/2018 г.
Този материал се финансира по Споразумение РД 50-142/21.10.2016 г.

ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ПОПОВО
На 26.01.2018 г. се проведе общо събрание на Сдружение „Местна инициативна група – Попово“.
Съгласно предварително обявения дневен ред членовете на върховния колективен орган на сдружението приеха годишен доклад за извършените от МИГ – Попово дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и
популяризиране на стратегия за ВОМР“ на МИГ – Попово за 2017 г., годишен доклад за отчитане изпълнението на стратегия за Водено от общностите местно развитие по подмярка 19.2 „Прилагане на операции
в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на МИГ – Попово за 2017 г. и годишен
счетоводен отчет за 2017 г.
Докладите по подмерки 19.4 и 19.2 са одобрени
от Управлявашия орган
(УО) на Програмата за развитие на селските райони
за периода 2014-2020 г.
(ПРСР 2014-2020 г.).
Задачите на местните
инициативни групи (МИГ)
по прилагане на стратегиите за Водено от общностите местно развитие
(СВОМР) са посочени в
член 34 от Регламент (ЕС)
№ 1303/2013 и включват:
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.
В изпълнение на задълженията си, след сключване на споразумение за изпълнение на стратегия
за ВОМР между Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 20142020 г. и Сдружение „Местна инициативна група – Попово“ № РД 50-142/21.10.2016 г. за провеждане
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на недискриминационни и прозрачни процедури за подбор на проекти към стратегията за ВОМР МИГ
– Попово е разработила насоки за кандидастване, включително ред за оценка на проектните предложения. Насоките за кандидатстване определят условията за кандидатстване и условията за изпълнение на
одобрените проекти, в т.ч. специфичните критерии, предвидени от МИГ в одобрените стратегии за ВОМР.
ПРОМЕНИ В СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ – ПОПОВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА
КРИТЕРИИТЕ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИТЕ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ ПО МЕРКИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В НЕЯ
На основание:
• Чл. 9, ал. 1, т. 8 от Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно
развитие № РД 50-142/21.10.2016 г. между Управляващия орган на Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014-2020 г. и сдружение „МИГ – Попово“;
• Чл. 39, т. 2 и т. 5 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 ПРСР за периода 2014-2020 г. в сила от
18.12.2015 г. издадена от министъра на земеделието и храните, обн. ДВ. бр. 100 от 18 декември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр. 38 от 20 май 2016 г., изм. и доп. ДВ. бр. 69 от 25 Август 2017 г.
• Заповед за одобрение на сдружение „Местна инициативна група – Попово“ с № РД 09637/31.08.2016 г. на Ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020 г.
МИГ – Попово е провела процедура за изменение на одобрената СВОМР. Изменението е с цел
привеждане на методиката за оценка в съответствие с указанията на УО, а именно методиката за оценка
да бъде описана като част от стратегията и одобрените критерии за оценка и тяхната тежест да бъдат
разписани по подробно, включително да бъдат допълнително разширени, съобразени със спецификата
на територията, да бъдат описани минималните изисквания за
покриването им, както и да бъде
определен реда за класиране на
проектни предложения с равен
брой точки.
Промяната е съгласувана със заинтересованите страни на територията на МИГ и на
22.02.2017 г. е проведено общо
събрание, на което колективният върховен орган на сдружение
„Местна инициативна група – Попово“ одобри промяна на Стратегията за Водено от общностите
местно развитие по отношение на
критериите за оценка по мерките,
включени в нея, както следва:

Подмярка 4.1. Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства
1. Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит или образование, в сектора за който кандидатстват – максимален брой – 10 т.
1.1. Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит в сектора, за който кандидатстват – 5 т. и/или;
1.2. Проекти, подадени от кандидат, чийто собственик или представляващ притежава образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока степен в сектора, за който кандидатства – 5 т. или;
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1.3. Проекти, подадени от кандидат, чийто собственик или представляващ притежава професионално образование (средно-специално или друг вид образование) в сектора, за който кандидатства – 3
т. или;
1.4. Проекти, подадени от кандидат, чийто собственик или представляващ притежава свидетелството за правоспособност за професии, упражняването, на които изисква правоспособност в сектора,
за който кандидатства – 1 т.;
По т. 1.2, 1.3 и 1.4 максималния брой точки, които може да получи 1 кандидат е 5 т.
2. Кандидати, осъществявали дейност най-малко 1 година преди датата на кандидатстване
– максимален брой – 15 т.
2.1. Проекти, представени от кандидати, които извършват дейност от най-малко 1 година към датата на кандидатстване, реализирали са приходи не по-малко от 500 000 лв. годишно (общо приходи
по Отчет за приходи и разходи) и средносписъчният брой на персонала им е най-малко 1 човек (вкл.
собственик/ци или управител) годишно – 5 т.;
2.2. Проекти, представени от кандидати, които извършват дейност от най-малко 1 година към датата на кандидатстване, реализирали са приходи не по-малко от 1 000 000 лв. годишно (общо приходи по
Отчет за приходи и разходи) и средносписъчният брой на персонала им е най-малко 2-ма човека (вкл.
собственик/ци или управител) годишно – 10 т. ;
2.3. Проекти, представени от кандидати, които извършват дейност от най-малко 1 година към датата на кандидатстване, реализирали са приходи не по-малко от 1 500 000 лв. годишно (общо приходи по
Отчет за приходи и разходи) и средносписъчният брой на персонала им е най-малко 3-ма човека (вкл.
собственик/ци или управител) – 15 т.
Забележка: Не се поставя ограничение по отношение на сектор на икономическата дейност, от
която са реализирани приходите.
3. Проекти, представени от млади земеделски стопани – 20 т.
4. Проекти, създаващи работни места – максимален брой – 10 т.
4.1. Проекти, подадени от кандидати, които ще разкрият 1 ново работно място – 5 т.;
4.2. Проекти, подадени от кандидати, които ще разкрият над 1 ново работно място – 10 т.;
5. Проекти, включващи иновации – максимален брой – 20 т.;
6. Проекти подадени от кандидат, който не е получавал подкрепа от ПРСР 2007 – 2013 и/
или 2014 – 2020 г., независимо дали чрез кандидата или чрез друго юридическо лице, в което е
собственик, управител или го контролира – 5 т.
7. Качество на проектното предложение – максимален брой – 20 т.
7.1. Проектното предложение има потенциал да постигне целта на процедурата, посочена в Насоките за кандидатстване – от 0 до 10 т.;
7.2. Проектното предложение съдържа ясно дефинирани очаквани резултати – от 0 до 10 т.
МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ: 100
Ако общият брой получени точки за критерий 4 е по-малко от 5 точки, проектното предложение се
предлага за отхвърляне.
Ако общият брой получени точки за критерий 7 е по-малко от 5 точки, проектното предложение се
предлага за отхвърляне.
За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на
етап техническа и финансова оценка трябва да е равна на или по-голяма от 30 т.
В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки проектите ще
бъдат подреждани в низходящ ред по следните критерии:
• Крайната оценка по критерий „качество на проектното предложение“;
При равен брой точки и по този критерий, проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред по следния критерий:
• Крайната оценка по критерий „иновации“.
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При равен брой точки и по двата критерия, проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред по
следния критерий:
• Ред на регистрация в ИСУН 2020.

Подмярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти
1. Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит или образование, в сектора за който кандидатстват – максимален брой – 10 т.
1.1. Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит в сектора, за който кандидатстват – 5 т. и/или;
1.2. Проекти, подадени от кандидат, чийто собственик или представляващ притежава образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока степен в сектора, за който кандидатства – 5 т.
или;
1.3. Проекти, подадени от кандидат, чийто собственик или представляващ притежава професионално образование (средно-специално или друг вид образование) в сектора, за който кандидатства – 3
т. или;
1.4. Проекти, подадени от кандидат, чийто собственик или представляващ притежава свидетелството за правоспособност за професии, упражняването, на които изисква правоспособност в сектора,
за който кандидатства – 1 т.
По т. 1.2, 1.3 и 1.4 максималния брой точки, които може да получи 1 кандидат е 5 т.
2. Проекти за инвестиции за преработка на суровини от направленията животновъдство и
пчеларство, зеленчукопроизводство и етерично-маслени култури – максимален брой – 10 т.
3. Проекти, създаващи работни места – максимален брой – 20 т.
3.1. Проекти, подадени от кандидати, които ще разкрият минимум 1 и до 2 нови работни места,
вкл. – 5 т.;
3.2. Проекти, подадени от кандидати, които ще разкрият от 3 до 5 нови работни места, вкл. – 10 т.;
3.3. Проекти, подадени от кандидати, които ще разкрият над 5 нови работни места – 20 т.
4. Проекти, включващи преработка на суровини от собствено производство – максимален
брой – 10 т.
4.1. Предприятието на кандидата предвижда в бизнес плана преработка на минимум 50 % собствени суровини – 5 т.;
4.2. Предприятието на кандидата предвижда в бизнес плана преработка на над 75 % собствени
суровини – 10 т.
5. Проекти, представени от кандидати, които ще реализират произведена продукция извън
територията на МИГ – Попово – максимален брой – 10 т.
5.1. Предприятието на кандидата предвижда в бизнес плана реализация на минимум 50 % от произведената продукция извън територията на МИГ – Попово – 5 т.;
5.2. Предприятието на кандидата предвижда в бизнес плана реализация на над 75 % от произведената продукция извън територията на МИГ – Попово – 10 т.
6. Проекти, представени от кандидати, които ще създадат ново производство за територията на МИГ – Попово – максимален брой – 5 т.
7. Качество на проектното предложение – максимален брой – 20 т.
7.1. Проектното предложение има потенциал да постигне целта на процедурата, посочена в Насоките за кандидатстване – от 0 до 10 т.;
7.2. Проектното предложение съдържа ясно дефинирани очаквани резултати – от 0 до 10 т.
МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ: 85
Ако общият брой получени точки за критерий 3 е по-малко от 5 точки, проектното предложение се
предлага за отхвърляне.
Ако общият брой получени точки за критерий 7 е по-малко от 5 точки, проектното предложение се
предлага за отхвърляне.
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За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на
етап техническа и финансова оценка трябва да е равна на или по-голяма от 30 т.
В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки проектите ще
бъдат подреждани в низходящ ред по следните критерии:
• Крайната оценка по критерий „качество на проектното предложение“;
При равен брой точки и по този критерий, проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред по критерий: „работни места“;
При равен брой точки и по двата критерия, проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред по
следния критерий:
• Ред на регистрация в ИСУН 2020.

Подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности
1. Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит или образование, в сектора за който кандидатстват – максимален брой – 10 т.
1.1. Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит в сектора, за който кандидатстват – 5 т. и/
или;
1.2. Проекти, подадени от кандидат, чийто собственик или представляващ притежава образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока степен в сектора, за който кандидатства – 5 т.
или;
1.3. Проекти, подадени от кандидат, чийто собственик или представляващ притежава професионално образование (средно-специално или друг вид образование) в сектора, за който кандидатства – 3
т. или;
1.4. Проекти, подадени от кандидат, чийто собственик или представляващ притежава свидетелството за правоспособност за професии, упражняването, на които изисква правоспособност в сектора,
за който кандидатства – 1 т.
По т. 1.2, 1.3 и 1.4 максималния брой точки, които може да получи 1 кандидат е 5 т.
2. Проекти подадени от кандидат, който не е получавал подкрепа от ПРСР 2007 – 2013 и/
или 2014 – 2020 г., независимо дали чрез кандидата или чрез друго юридическо лице, в което е
собственик, управител или го контролира – 5 т.
3. Проекти за производствена дейност – максимален брой – 10 т.
4. Проекти, създаващи работни места – максимален брой – 20 т.
4.1. Проекти, подадени от кандидати, които ще разкрият минимум 1 и до 2 нови работни места,
вкл. – 5 т.;
4.2. Проекти, подадени от кандидати, които ще разкрият от 3 до 5 нови работни места, вкл. – 10 т.;
4.3. Проекти, подадени от кандидати, които ще разкрият над 5 нови работни места – 20 т.
5. Проекти, включващи иновации – максимален брой – 5 т.
6. Проекти, представени от кандидати жени и/или млади хора – максимален брой – 5 т.
7. Качество на проектното предложение – максимален брой – 20 т.
7.1. Проектното предложение има потенциал да постигне целта на процедурата, посочена в Насоките за кандидатстване – от 0 до 10 т.;
7.2. Проектното предложение съдържа ясно дефинирани очаквани резултати – от 0 до 10 т.
МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ: 75
Ако общият брой получени точки за критерий 4 е по-малко от 5 точки, проектното предложение се
предлага за отхвърляне.
Ако общият брой получени точки за критерий 7 е по-малко от 5 точки, проектното предложение се
предлага за отхвърляне.
За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на
етап техническа и финансова оценка трябва да е равна на или по-голяма от 30 т.
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В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки проектите ще
бъдат подреждани в низходящ ред по следните критерии:
• Крайната оценка по критерий „качество на проектното предложение“;
При равен брой точки и по този критерий, проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред по следния критерий:
• Крайната оценка по критерий проекти за „производствена дейност“;
При равен брой точки и по двата критерия, проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред по
следния критерий:
• Ред на регистрация в ИСУН 2020.

Подмярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването
на всички видове малки по мащаби инфраструктура
1. Проекти, включващи инвестиции, за които кандидатът има разработен технически
проект – 20 т.
2. Опит на кандидата в управлението и изпълнението на проекти – 20 т.
2.1. Кандидат има реализиран поне един проект финансиран от ЕЗФРСР, доказан с предоставяне
на информация в документите за кандидатстване – 10 т;
2.2. Кандидатът има поне 1 година опит в изпълнението на дейности, като тези, включени в проектното предложение – 10 т.
3. Проекти, в зависимост от обществената значимост на обекта – 20 т.
3.1. Обектът, предмет на инвестицията е в населено място с население над 200 души – 10 т.;
3.2. Проектът се реализира на повече от едно населено място от територията на МИГ – Попово
– 10 т.
4. Проекти, създаващи работни места – 10 т.
4.1. Проекти, подадени от кандидати, които ще разкрият минимум 1 ново работно място – 5 т.
4.2. Проекти, подадени от кандидати, които ще разкрият над 1 работно място – 10 т.
5. Качество на проектното предложение – максимален брой – 20 т.
5.1. Проектното предложение има потенциал да постигне целта на процедурата, посочена в Насоките за кандидатстване – от 0 до 10 т.;
5.2. Проектното предложение съдържа ясно дефинирани очаквани резултати – от 0 до 10 т.
МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ: 90
За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на
етап техническа и финансова оценка трябва да е равна на или по-голяма от 35 т.
В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки проектите
ще бъдат подреждани в низходящ ред по следните критерии:
• Крайната оценка по критерий „качество на проектното предложение“;
При равен брой точки и по този критерий, проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред по
следния критерий „работни места“.
При равен брой точки и по двата критерия, проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред по
следния критерий:
• Ред на регистрация в ИСУН 2020.

Подмярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих,
туристическа инфраструктура
1. Проекти, включващи дейности по опазване на околната среда и разнообразяване на
туристическите дейности на територията – 20 т.
2. Опит на кандидата в управлението и изпълнението на проекти – 20 т.
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2.1. Кандидат има реализиран поне един проект финансиран от ЕЗФРСР, доказан с предоставяне
на информация в документите за кандидатстване – 10 т;
2.2. Кандидатът има поне 1 година опит в изпълнението на дейности, като тези, включени в проектното предложение – 10 т.
3. Проекти в зависимост от обществената значимост на обекта – 20 т.
3.1. Инвестцията е в землището на населено място с население над 200 души – 10 т.;
3.2. Инвестцията, обхваща повече от едно населено място от територията на МИГ – Попово –
10 т.
4. Проекти, създаващи работни места – 10 т.
4.1. Проекти, подадени от кандидати, които ще разкрият минимум 1 ново работно място – 5 т.;
4.2. Проекти, подадени от кандидати, които ще разкрият над 1 ново работно място – 10 т.
5. Качество на проектното предложение – максимален брой – 20 т.
5.1. Проектното предложение има потенциал да постигне целта на процедурата, посочена в Насоките за кандидатстване – от 0 до 10 т.;
5.2. Проектното предложение съдържа ясно дефинирани очаквани резултати – от 0 до 10 т.
МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ: 90
За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на
етап техническа и финансова оценка трябва да е равна на или по-голяма от 30 т.
В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки проектите
ще бъдат подреждани в низходящ ред по следните критерии:
• Крайната оценка по критерий „качество на проектното предложение“;
При равен брой точки и по този критерий, проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред по
критерий „работни места“;
При равен брой точки и по двата критерия, проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред по
следния критерий:
• Ред на регистрация в ИСУН 2020.

Мярка 21 „Съхраняване и развитие на местните идентичности и валоризиране
на местното културно наследство на територията на МИГ – Попово“
1. Опит на кандидата в управлението и изпълнението на проекти – 20 т.
1.1. Кандидат има реализиран поне един проект финансиран от ЕЗФРСР, доказан с предоставяне
на информация в документите за кандидатстване – 10 т;
1.2. Кандидатът има поне 1 година опит в изпълнението на дейности, като тези, включени в проектното предложение – 10 т.
2. Проекти в зависимост от обществената значимост – максимален брой – 60 т.
2.1. Броят на населението, върху което ще се разпространят резултатите от проекта е повече от
200 души – 10 т.;
2.2. Проектът се реализира на повече от едно населено място на територията – 10 т.;
2.3. Проектът осигурява приемственост на традициите между поколенията – 10 т.;
2.4. Проектът създава условия за устойчиви, повторяеми, дългосрочни действия – 20 т.;
2.5. Проектът проучва и популяризира местни традиции и култура – 10 т.
3. Качество на проектното предложение – максимален брой – 20 т.
3.1. Проектното предложение има потенциал да постигне целта на процедурата, посочена в Насоките за кандидатстване – от 0 до 10 т.;
3.2. Проектното предложение съдържа ясно дефинирани очаквани резултати – от 0 до 10 т.
МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ: 100
За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на
етап техническа и финансова оценка трябва да е равна на или по-голяма от 30 т.
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В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки проектите ще
бъдат подреждани в низходящ ред по следните критерии:
• Крайната оценка по критерий качество на проектното предложение;
При равен брой точки и по този критерий, проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред по следния критерий „приемственост на традициите между поколенията“;
При равен брой точки и по двата критерия, проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред по
следния критерий:
• Ред на регистрация в ИСУН 2020.

Мярка 22 „Насърчаване на социалното приобщаване и съхраняване на демографския
потенциал за постигане на икономически растеж на територията на МИГ – Попово“
1. Опит на кандидата в управлението и изпълнението на проекти – 20 т.
1.1. Кандидат има реализиран поне един проект финансиран от ЕЗФРСР, доказан с предоставяне
на информация в документите за кандидатстване – 10 т;
1.2. Кандидатът има поне 1 година опит в изпълнението на дейности, като тези, включени в проектното предложение – 10 т.
2. Проекти в зависимост от обществената значимост – максимален брой – 60 т.
2.1. Броят на населението, върху което ще се разпространят резултатите от проекта е повече от
200 души – 10 т.;
2.2. Проектът се реализира на повече от едно населено място на територията – 10 т.;
2.3. Проектът проучва и популяризира добри практики в областта на социалните иновации – 20 т.;
2.4. Проектът създава условия за устойчиви, повторяеми, дългосрочни действия – 10 т.;
2.5. Проектът насърчава съвместното участие на представители на повече от една социална група
– 10 т.
3. Качество на проектното предложение – максимален брой – 20 т.
3.1. Проектното предложение има потенциал да постигне целта на процедурата, посочена в Насоките за кандидатстване – от 0 до 10 т.;
3.2. Проектното предложение съдържа ясно дефинирани очаквани резултати – от 0 до 10 т.
МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ: 100
За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на
етап техническа и финансова оценка трябва да е равна на или по-голяма от 30 т.
В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки проектите ще
бъдат подреждани в низходящ ред по следния критерий „качество на проектното предложение“;
При равен брой точки и по този критерий, проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред по следния критерий „социални иновации“;
При равен брой точки и по двата критерия, проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред по
следния критерий:
• Ред на регистрация в ИСУН 2020.
Пълният текст на обявите, насоки за кандидатстване, пакета с документи за кандидатстване и изпълнение на проектите, както и всяка друга информация във връзка с изпълнението на 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.
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