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УТВЪРДИЛ:
………………………….

Ивайло Иванов
/Председател на УС на Фондация „МИГ – Попово”/

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ЗА 2014 Г. ПО СМР НА ФОНДАЦИЯ „МИГ – ПОПОВО”

Наименование
на мярка Цел на мярката

Индикативен
разполагаем

бюджет за
2014 г.
/в лева/

Размер на субсидията
на проект

Допустими бенефициенти Период на приемминимален
/в евро/

максимален
/в евро/

Мярка 121 -
Модернизация
на
земеделските
стопанства

- Да продължи  технологичното
развитие и въвеждането  на иновации в
земеделските стопанства
- Да се подкрепи развитието на бизнес
инфраструктурата в селското
стопанство и да се повиши неговата
конкурентоспособност

40 017.34 5 000 200 000 1. Земеделски производители
2. .Организации на земеделски

производители.

15.08.2014-11.09.2014

Мярка 123 -
Добавяне на
стойност към
земеделски и
горски

- Да се подобри  цялостната дейност,
икономическата ефективност и
конкурентоспособността на
предприятия от хранително-
преработвателната и горската

153 627.45 10 000 200 000 Еднолични търговци или
юридически лица, които са:
1.микро-, малки или средни
предприятия;
2.междинни предприятия.

15.08.2014-11.09.2014

www.mig-popovo.com
mailto:office@mig-popovo.com
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продукти промишленост чрез:
а) по-добро използване на факторите
за производство;

б) въвеждане на нови продукти,
процеси и технологии;

в) подобряване на качеството и
безопасността на храните и тяхната
проследяемост;

- Да се постигане съответствие със
стандартите на Общността;
Да се подобри опазването на околната
среда.

Кандидатите за финансова помощ
трябва да са с не повече от 25 на
сто държавно или общинско
участие.

Мярка 313 –
Насърчаване на
туристическите
дейности

- Да се насърчи растежа на доходите и
създаването на заетост на територията
чрез подпомагане развитието на
интегриран селски туризъм;
- Да се разнообрази и подобри
туристическата инфраструктура,
атракции и съоръжения за посетители
на територията

95 077.18 5 000 200 000 - Община Попово
- Юридически лица с нестопанска
цел (ЮЛНЦ), регистрирани по
Закона за юридическите лица с
нестопанска цел. 15.08.2014-11.09.2014
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