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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: 
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ФОНДАЦИЯ «МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ПОПОВО»

П О К А Н А 

МИГ ПОПОВО обявява покана за набиране на проектни предложения към 
Стратегията за местно развитие на „ МИГ ПОПОВО”, чрез открита процедура за 

конкурентен подбор с определен срок за кандидатстване по:

Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”
Процедура за набиране на проекти РД 50-150/13.10.2011/123-2013.1

Схемата за безвъзмездна финансова помощ по мярка 123 “Добавяне на стойност към 
земеделски и горски продукти” се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и с посредничеството на Фондация 
“МИГ – Попово”.

I. Обхват на мярката :

1. Географски обхват на мярката - цялата територия на действие на СМР 
2. Обхват на инвестициите по мярката: 
Подпомагат се проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на 

предприятието чрез:
а) внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на 

използването им, и/или
б) внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или
в) намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или
г) постигане на съответствие със стандартите на Общността, и/или
д) подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или
е) опазване на околната среда (включително намаляване на вредните емисии и отпадъци), 

и/или
ж) увеличаване на производството и използването на енергия от възобновяеми енергийни 

източници, и/или
з) подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или
и) подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или
й) подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на 
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първични земеделски биологични продукти, и/или
к) подобряване на защитата и хуманното отношение към животните.

Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните сектори:

1. мляко и млечни продукти, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на 
продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти; 

2. месо и месни продукти;
3. плодове и зеленчуци, включително гъби;
4. пчелен мед, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, 

наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;
 зърнени, мелничарски и нишестени продукти, с изключение на производство, преработка 

и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;
 растителни и животински масла и мазнини, с изключение на производство, преработка 

и/или маркетинг на маслиново масло;
 технически и медицински култури, включително маслодайна роза и билки, с изключение 

на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и 
сладкарски изделия;

 готови храни за селскостопански животни (фуражи);
 гроздова мъст, вино и оцет;
 производство на енергия чрез преработка на първична и вторична биомаса от растителни 

и животински продукти. 

Продуктите от допустимите за финансова помощ сектори, за чиято преработка и/или маркетинг 
се кандидатства, трябва да са описани в приложение № 1 по чл. 32 от Договора за създаване на 
ЕО.

Финансова помощ се предоставя и за преработка и/или маркетинг на горски продукти, като 
финансовата помощ е за инвестиции, свързани с използване на дървесината като суровина, и е 
ограничена до работни операции, извършвани преди индустриалната преработка и без 
производството на мебели, съгласно приложение № 2 към Наредба № 18 от 26 юни 2008 г. за 
условията и реда за предоствяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Добавяне на 
стойност към земеделски и горски продукти” по ПРСР 2007 – 2013. Финансова помощ за 
преработка и/или маркетинг на горски продукти се предоставя само за микропредприятия. 

Не се предоставя финансова помощ за:

- преработка и/или маркетинг на риба и рибни продукти.
- дейности, включени за подпомагане в оперативните програми на организации на 

производители на плодове и зеленчуци, признати съгласно условията и разпоредбите на 
Регламент (ЕО) № 2200/96 на Съвета от 28 октомври 1996 г. относно общата организация 
на пазара на плодове и зеленчуци (ОВ L 297, 21.11.1996 г., и Българско специално 
издание: глава 03, том 20);
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- дейностите по раздел II, глава III от Регламент № 479/2008 на Съвета от 29 април 2008 г. 
относно общата организация на пазара на вино (ОВ L 148, 6.VI.2008 г.);

- дейностите по чл. 8 (1) от Регламент (ЕО) № 865/2004 на Съвета от 29 април 2004 година 
относно общата организация на пазара на маслиново масло и трапезни маслини и за 
изменение на Регламент (ЕИО) № 827/68 (ОВ L 161, 30.4.2004 г., и Българско специално 
издание: глава 03, том 58);

- дейностите по чл. 6 от Регламент (ЕО) № 1952/2005 на Съвета от 23 ноември 2005 година 
относно общата организация на пазара на хмел и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 
1696/71, (ЕИО) № 1037/72, (ЕИО) № 879/73 и (ЕИО) 1981/82 (ОВ L 314, 30.11.2005 г., и 
Българско специално издание: глава 03, том 67);

- дейностите, предвидени в Регламент (ЕО) № 320/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 
година за установяване на временна схема за преструктуриране на захарната индустрия в 
Общността и за изменение на Регламент (EО) № 1290/2005 относно финансиране на 
Общата селскостопанска политика (ОВ L 58, 28.2.2006 г., и Българско специално издание: 
глава 03, том 70).

II . Допустими кандидати :

За подпомагане могат да кандидатстват еднолични търговци или юридически лица, които 
отговарят на следните условия:

1. Да са микро-, малки или средни предприятия по смисъла на Закона за малките и средните 
предприятия или да са междинни предприятия ("междинни предприятия" са предприятия, които 
не са микро-, малки или средни, но са със средносписъчен брой на персонала, по-малък от 750 
души, или с годишен оборот, който не превишава левовата равностойност на 200 милиона евро).

2. Да са с не повече от 25 на сто държавно или общинско участие.
3. Да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите. 
4. Да нямат изискуеми задължения към Държавен фонд "Земеделие".
5. Да не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в 

несъстоятелност.
6. Да не са в производство по ликвидация.
7. Да нямат изискуеми публични задължения към държавата.
8. Да са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

В случай, че кандидатът преработва само собствени земеделски продукти, е допустим за 
финансова помощ, ако над 50 на сто от неговия доход за предходната година е от преработка на 
земеделски продукти.

III. Допустими дейности :
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1. Изграждане и/или модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с 
производство, преработка и/или маркетинг, включително събаряне на стари сгради и 
производствени съоръжения; 

2. Закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на 
производствения процес и маркетинга, включително чрез финансов лизинг, в т.ч. за: 

а) преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване, сушене и съхраняване на 
суровините или продукцията;
б) производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;
в) опазване компонентите на околната среда;
г) производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствените 
нужди на предприятието, както и за продажба в случай на преработка на първична и 
вторична биомаса от растителни и животински продукти от приложение № 1;
д) подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните;

3. Закупуване на специализирани транспортни средства, свързани с подобряване на 
производството, осигуряване на суровини и реализация на продукцията;

4. Изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са 
собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са за нуждите на 
производствения процес; 

5. Постигане на съответствие с нововъведени стандарти на Общността съгласно приложение 
№ 4 на Наредба № 18 – само за микропредприятия. Съответствието със стандартите трябва да 
бъде достигнато в рамките на 36 месеца от датата, на която стандартите са влезли в сила, 
съгласно националното законодателство, но не по-късно от датата на подаване на заявката за 
окончателно плащане.

6. Покриване на международно признати стандарти за:
а) въвеждане на системи за управление на предприятията като ISO: ISO 9001:2000; ISO 
14001:2004 (EMAS); ISO 900; ISO/TR 10013:2001; ISO 19011:2002; ISO 27001; системи 
за управление, базирани на информационни технологии и др.;
б) подготовка за сертификация по НАССР (Анализ на опасностите и контрол на 
критичните точки);
в) въвеждане на Добри производствени практики в предприятията;

Не се подпомагат като самостоятелен проект следните дейности:

1. за събаряне на стари сгради и производствени съоръжения; 
2. за нематериални инвестиции за постигане на съответствие с международно признати 

стандарти;
3. включващи единствено маркетинг на продукт/продукти, с изключение на случаите, когато 

кандидатът е пазар на производители и/или когато тези продукти са получени в резултат на 
преработка, извършена от кандидата.

IV. Допустими и недопустими разходи:
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1. Допустими разходи:

 Изграждане и/или модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с 
производство, преработка и/или маркетинг, включително събаряне на стари сгради и 
производствени съоръжения; 

 Закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на 
производствения процес и маркетинга, включително чрез финансов лизинг, в т.ч. за: 
а) преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване, сушене и съхраняване на 

суровините или продукцията;
б) производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;
в) опазване компонентите на околната среда;
г) производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствените 

нужди на предприятието, както и за продажба в случай на преработка на първична и 
вторична биомаса от растителни и животински продукти от приложение № 1;

д) подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните;
 Закупуване на специализирани транспортни средства, свързани с подобряване на 

производството, осигуряване на суровини и реализация на продукцията, 
включително чрез финансов лизинг;

 Изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са 
собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са за 
нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг; 

 Материални инвестиции за постигане на съответствие с нововъведени стандарти на 
Общността съгласно приложение № 4 на Наредба № 18, включително чрез финансов 
лизинг; 

 нематериални инвестиции за покриване на международно признати стандарти за:
а) въвеждане на системи за управление на предприятията като ISO: ISO 9001:2000; 

ISO 14001:2004 (EMAS); ISO 900; ISO/TR 10013:2001; ISO 19011:2002; ISO 27001; 
системи за управление, базирани на информационни технологии и др.;

б) подготовка за сертификация по НАССР (Анализ на опасностите и контрол на 
критичните точки);

в) въвеждане на Добри производствени практики в предприятията;
 Закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
 Разходи, свързани с проекта, като разходи за предпроектни проучвания, такси, 

хонорари за архитекти, инженери и консултанти, технико-икономически оценки и 
анализи, маркетингови стратегии, разработване на бизнесплан, придобиване на ноу-
хау, патенти и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на дейностите по 
проекта.

Допустимите разходи по т. 8 не могат да превишават десет на сто от допустимите разходи 
по  т. 1 до 7 вкл.

 Разходите за изработка на бизнесплан не могат да превишават пет на сто от 
допустимите разходи по т. 1 до  7 вкл. 
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 Разходите за строителен надзор не могат да превишават едно на сто от допустимите 
разходи по т. 1 до 7 вкл.

 Разходите за предпроектни проучвания не могат да превишават две на сто от 
допустимите разходи по т. 1 до  7 вкл.

 Разходите за консултантски услуги (с изключение на разходите по изготвяне на 
бизнес план), придобиване на ноу-хау, патенти и лицензи, правни услуги и др., 
извършени преди подаването на заявлението, не могат да превишават 1,5 на сто от 
допустимите разходи по т. 1 до 7 вкл.

 азходите за консултантски услуги (с изключение на разходите по изготвяне на бизнес 
план), придобиване на ноу-хау, патенти и лицензи, правни услуги и др., извършени
след подаването на заявлението, не могат да превишават 1,5 на сто от допустимите 
разходи по т. 1 до 7 вкл.

 Разходите за изготвяне на технически и работен проект в случаите на строително-
монтажни дейности, както и разходите за инвеститорски и архитектурен контрол по 
реализирането им, координиране на строителния процес до неговото завършване и 
въвеждането на обекта в експлоатация, не могат да превишават тези съгласно 
Наредба № 1 от 2004 г. за определяне на минимални цени в устройственото 
планиране и инвестиционното проектиране.

2. Недопустими разходи :

 Всички разходи, посочени като недопустими в раздел 5.0 от СМР на Фондация 
“МИГ-Попово”;

 Разходи за изследвания за разработване на нови продукти, процеси и технологии;
 Търговия на дребно;
 Разходи за сертификация по НАССР (Анализ на опасностите и контрол на 

критичните точки) и по други международно признати стандарти;

V. Финансовата помощ за приетите заявления в периода на прием включва бюджета по 
мярката за 2013 г. в размер на  469 399,00 лв.

Финансови параметри за проектите :

 Минималният размер на проектите е левовата равностойност на 10 000 евро.
 Максималният размер на проектите е  левовата равностойност на 200 000 евро.

Размера на финансовата помощ (в % за различните видове бенефициенти) :

 50% от общите допустими разходи по проекта за микро-, малки и средни 
предприятия;

 25% от общите допустими разходи по проекта за междинни предприятия. 
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Финансовата помощ е в размер 60 % от общите допустими разходи по проекта за микро-, 
малки и средни предприятия, а за междинни предприятия е в размер 35 % от общите допустими 
разходи по проекта за инвестиции във:

1. сектор мляко и млечни продукти;
2. сгради и оборудване в сектора производство на енергия чрез преработка на първична и 

вторична биомаса от растителни и животински продукти;
3. сгради и оборудване за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за 

покриване на собствените енергийни нужди на предприятието;
4. сгради и оборудване, свързани с пречистване на отпадъчните води от производството;
5. сгради и оборудване с цел подобряване на енергийната ефективност на предприятието.

VI. Критерии за оценка на проектните предложения:

Оценката на проектните предложения включва следните три етапа:

1. Оценка на административното съответствие:
 Изпълнението на всеки критерий се оценява с „да” или „не” като се 

попълва таблица за оценка  на административното съответствие 
(Приложение – Критерии за оценка по 123 - раздел I);

2. Оценка на допустимостта на кандидата:
 Изпълнението на всеки критерий се оценява с „да” или „не” като се 

попълва таблица за оценка  на административното съответствие 
(Приложение – Критерии за оценка по 123 - раздел II);

3. Оценка на  проекта в съответствие с утвърдените критерии за 
експертна/техническа оценка и критериите за избор на проектни предложения:
 Оценка на  проекта в съответствие с утвърдените критерии за 
експертна/техническа оценка и критериите за избор на проектни 
предложения се извършва  съгласно методиката за оценяване определена в 
(Приложение – Критерии за оценка по 123 – раздел III и IV ). Крайната 
комплексна оценка на всяко проектно предложение представлява 
средноаритметичната стойност на индивидуалните оценки по зададените 
критерии.

Проектните предложения получили минимум 50 точки ( на етап  III и IV ), се класират в 
низходящ ред съобразно получената оценка, като за финансиране се предлагат  всички или част 
от проектите по  реда на класирането до покриване на общия размер на обявения бюджет по 
процедурата за 2013 г.

VI. Началната дата за подаване на заявления за подпомагане е 29 януари 2013 г.
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VІI. Крайният срок за подаване на заявления за подпомагане по тази обява е:

до 16.30 часа на 30 април 2013 г.

VІІI. КЪДЕ И КАК СЕ ИЗПРАЩАТ ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

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 изпращат 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 :
 изпратени и по пощата с обратна разписка или по куриер с обратна разписка на 

адрес - гр. Попово - 7800, обл. Търговище, бул. ”Ал.Стамболийски” 2, ет.4. 
Фондация “МИГ-Попово”или 

 подадени всеки работен ден в офиса на Фондация “МИГ-Попово”, бул. 
”Ал.Стамболийски” 2, ет.4.

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

    IX. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Необходимата документацията за кандидатсване е публикувана на интернет страницата на 
Фондация “МИГ – Попово” www.mig-popovo.com .
Документите за кандидатстване по образец могат да бъде получени и от офиса на фондация 

“МИГ-Попово” – гр .Попово, бул. “Ал.Стамболийски” 2, ет. 4. 
Екипът на МИГ Попово ще предоставя консултации на потенциални кандидати всеки работен 
ден от 9.00 до 17.00 часа, в офиса на Фондация «МИГ – Попово»,                                                                 
бул. ”Ал.Стамболийски” 2, ет.4. 
Въпроси могат да се изпращат по електронната поща  на Фондация «МИГ Попово»:
office@mig-popovo.com.

Лицe за контакт: инж. Магдалена Радева – тел.0608/42726



 


                                                                

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

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ   2007 – 2013 г.



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


ФОНДАЦИЯ «МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ПОПОВО»


П О К А Н А 


МИГ ПОПОВО обявява покана за набиране на проектни предложения към Стратегията за местно развитие на „ МИГ ПОПОВО”, чрез открита процедура за конкурентен подбор с определен срок за кандидатстване по:


Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” 

Процедура за набиране на проекти РД 50-150/13.10.2011/123-2013.1

Схемата за безвъзмездна финансова помощ по мярка 123 “Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и с посредничеството на Фондация “МИГ – Попово”.


I. Обхват на мярката :


1. Географски обхват на мярката - цялата територия на действие на СМР 


2. Обхват на инвестициите по мярката: 


Подпомагат се проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез:


а) внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или


б) внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или


в) намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или


г) постигане на съответствие със стандартите на Общността, и/или


д) подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или


е) опазване на околната среда (включително намаляване на вредните емисии и отпадъци), и/или


ж) увеличаване на производството и използването на енергия от възобновяеми енергийни източници, и/или


з) подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или


и) подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или


й) подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти, и/или


к) подобряване на защитата и хуманното отношение към животните.


Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните сектори:


1. мляко и млечни продукти, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти; 


2. месо и месни продукти;


3. плодове и зеленчуци, включително гъби;


4. пчелен мед, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;


· зърнени, мелничарски и нишестени продукти, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;

· растителни и животински масла и мазнини, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на маслиново масло;

· технически и медицински култури, включително маслодайна роза и билки, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;

· готови храни за селскостопански животни (фуражи);

· гроздова мъст, вино и оцет;

· производство на енергия чрез преработка на първична и вторична биомаса от растителни и животински продукти. 

Продуктите от допустимите за финансова помощ сектори, за чиято преработка и/или маркетинг се кандидатства, трябва да са описани в приложение № 1 по чл. 32 от Договора за създаване на ЕО.


Финансова помощ се предоставя и за преработка и/или маркетинг на горски продукти, като финансовата помощ е за инвестиции, свързани с използване на дървесината като суровина, и е ограничена до работни операции, извършвани преди индустриалната преработка и без производството на мебели, съгласно приложение № 2 към Наредба № 18 от 26 юни 2008 г. за условията и реда за предоствяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” по ПРСР 2007 – 2013. Финансова помощ за преработка и/или маркетинг на горски продукти се предоставя само за микропредприятия. 


Не се предоставя финансова помощ за:


· преработка и/или маркетинг на риба и рибни продукти.


· дейности, включени за подпомагане в оперативните програми на организации на производители на плодове и зеленчуци, признати съгласно условията и разпоредбите на Регламент (ЕО) № 2200/96 на Съвета от 28 октомври 1996 г. относно общата организация на пазара на плодове и зеленчуци (ОВ L 297, 21.11.1996 г., и Българско специално издание: глава 03, том 20);


· дейностите по раздел II, глава III от Регламент № 479/2008 на Съвета от 29 април 2008 г. относно общата организация на пазара на вино (ОВ L 148, 6.VI.2008 г.);


· дейностите по чл. 8 (1) от Регламент (ЕО) № 865/2004 на Съвета от 29 април 2004 година относно общата организация на пазара на маслиново масло и трапезни маслини и за изменение на Регламент (ЕИО) № 827/68 (ОВ L 161, 30.4.2004 г., и Българско специално издание: глава 03, том 58);


· дейностите по чл. 6 от Регламент (ЕО) № 1952/2005 на Съвета от 23 ноември 2005 година относно общата организация на пазара на хмел и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1696/71, (ЕИО) № 1037/72, (ЕИО) № 879/73 и (ЕИО) 1981/82 (ОВ L 314, 30.11.2005 г., и Българско специално издание: глава 03, том 67);


· дейностите, предвидени в Регламент (ЕО) № 320/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 година за установяване на временна схема за преструктуриране на захарната индустрия в Общността и за изменение на Регламент (EО) № 1290/2005 относно финансиране на Общата селскостопанска политика (ОВ L 58, 28.2.2006 г., и Българско специално издание: глава 03, том 70).


II . Допустими кандидати :

За подпомагане могат да кандидатстват еднолични търговци или юридически лица, които отговарят на следните условия:


1. Да са микро-, малки или средни предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия или да са междинни предприятия ("междинни предприятия" са предприятия, които не са микро-, малки или средни, но са със средносписъчен брой на персонала, по-малък от 750 души, или с годишен оборот, който не превишава левовата равностойност на 200 милиона евро).


2. Да са с не повече от 25 на сто държавно или общинско участие.


3. Да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите. 


4. Да нямат изискуеми задължения към Държавен фонд "Земеделие".

5. Да не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност.


6. Да не са в производство по ликвидация.


7. Да нямат изискуеми публични задължения към държавата.


8. Да са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.


В случай, че кандидатът преработва само собствени земеделски продукти, е допустим за финансова помощ, ако над 50 на сто от неговия доход за предходната година е от преработка на земеделски продукти.


III. Допустими дейности :

1. Изграждане и/или модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производство, преработка и/или маркетинг, включително събаряне на стари сгради и производствени съоръжения; 


2. Закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга, включително чрез финансов лизинг, в т.ч. за: 


а) преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване, сушене и съхраняване на суровините или продукцията;


б) производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;


в) опазване компонентите на околната среда;


г) производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствените нужди на предприятието, както и за продажба в случай на преработка на първична и вторична биомаса от растителни и животински продукти от приложение № 1;


д) подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните;


3. Закупуване на специализирани транспортни средства, свързани с подобряване на производството, осигуряване на суровини и реализация на продукцията;


4. Изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са за нуждите на производствения процес; 


5. Постигане на съответствие с нововъведени стандарти на Общността съгласно приложение № 4 на Наредба № 18 – само за микропредприятия. Съответствието със стандартите трябва да бъде достигнато в рамките на 36 месеца от датата, на която стандартите са влезли в сила, съгласно националното законодателство, но не по-късно от датата на подаване на заявката за окончателно плащане.


6. Покриване на международно признати стандарти за:


а) въвеждане на системи за управление на предприятията като ISO: ISO 9001:2000; ISO 14001:2004 (EMAS); ISO 900; ISO/TR 10013:2001; ISO 19011:2002; ISO 27001; системи за управление, базирани на информационни технологии и др.;


б) подготовка за сертификация по НАССР (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки);


в) въвеждане на Добри производствени практики в предприятията;


Не се подпомагат като самостоятелен проект следните дейности:


1. за събаряне на стари сгради и производствени съоръжения; 


2. за нематериални инвестиции за постигане на съответствие с международно признати стандарти;


3. включващи единствено маркетинг на продукт/продукти, с изключение на случаите, когато кандидатът е пазар на производители и/или когато тези продукти са получени в резултат на преработка, извършена от кандидата.


IV. Допустими и недопустими разходи:

1. Допустими разходи:

· Изграждане и/или модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производство, преработка и/или маркетинг, включително събаряне на стари сгради и производствени съоръжения; 

· Закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга, включително чрез финансов лизинг, в т.ч. за: 


а) преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване, сушене и съхраняване на суровините или продукцията;


б) производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;


в) опазване компонентите на околната среда;


г) производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствените нужди на предприятието, както и за продажба в случай на преработка на първична и вторична биомаса от растителни и животински продукти от приложение № 1;


д) подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните;


· Закупуване на специализирани транспортни средства, свързани с подобряване на производството, осигуряване на суровини и реализация на продукцията, включително чрез финансов лизинг;


· Изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са за нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг; 

·  Материални инвестиции за постигане на съответствие с нововъведени стандарти на Общността съгласно приложение № 4 на Наредба № 18, включително чрез финансов лизинг; 

· нематериални инвестиции за покриване на международно признати стандарти за:


а) въвеждане на системи за управление на предприятията като ISO: ISO 9001:2000; ISO 14001:2004 (EMAS); ISO 900; ISO/TR 10013:2001; ISO 19011:2002; ISO 27001; системи за управление, базирани на информационни технологии и др.;


б) подготовка за сертификация по НАССР (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки);


в) въвеждане на Добри производствени практики в предприятията;


· Закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;


· Разходи, свързани с проекта, като разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, технико-икономически оценки и анализи, маркетингови стратегии, разработване на бизнесплан, придобиване на ноу-хау, патенти и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на дейностите по проекта.


Допустимите разходи по т. 8 не могат да превишават десет на сто от допустимите разходи по  т. 1 до 7 вкл.


· Разходите за изработка на бизнесплан не могат да превишават пет на сто от допустимите разходи по т. 1 до  7 вкл. 

· Разходите за строителен надзор не могат да превишават едно на сто от допустимите разходи по т. 1 до 7 вкл.

· Разходите за предпроектни проучвания не могат да превишават две на сто от допустимите разходи по т. 1 до  7 вкл.

· Разходите за консултантски услуги (с изключение на разходите по изготвяне на бизнес план), придобиване на ноу-хау, патенти и лицензи, правни услуги и др., извършени преди подаването на заявлението, не могат да превишават 1,5 на сто от допустимите разходи по т. 1 до 7 вкл.

· азходите за консултантски услуги (с изключение на разходите по изготвяне на бизнес план), придобиване на ноу-хау, патенти и лицензи, правни услуги и др., извършени след подаването на заявлението, не могат да превишават 1,5 на сто от допустимите разходи по т. 1 до 7 вкл.

· Разходите за изготвяне на технически и работен проект в случаите на строително-монтажни дейности, както и разходите за инвеститорски и архитектурен контрол по реализирането им, координиране на строителния процес до неговото завършване и въвеждането на обекта в експлоатация, не могат да превишават тези съгласно Наредба № 1 от 2004 г. за определяне на минимални цени в устройственото планиране и инвестиционното проектиране.

2. Недопустими разходи :


· Всички разходи, посочени като недопустими в раздел 5.0 от СМР на Фондация “МИГ-Попово”;

· Разходи за изследвания за разработване на нови продукти, процеси и технологии;

· Търговия на дребно;

·  Разходи за сертификация по НАССР (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки) и по други международно признати стандарти;

V. Финансовата помощ за приетите заявления в периода на прием включва бюджета по мярката за 2013 г. в размер на  469 399,00 лв.

Финансови параметри за проектите :


· Минималният размер на проектите е левовата равностойност на 10 000 евро.


· Максималният размер на проектите е  левовата равностойност на 200 000 евро.


Размера на финансовата помощ (в % за различните видове бенефициенти) :


· 50% от общите допустими разходи по проекта за микро-, малки и средни предприятия;

·  25% от общите допустими разходи по проекта за междинни предприятия. 


Финансовата помощ е в размер 60 % от общите допустими разходи по проекта за микро-, малки и средни предприятия, а за междинни предприятия е в размер 35 % от общите допустими разходи по проекта за инвестиции във:

1. сектор мляко и млечни продукти;


2. сгради и оборудване в сектора производство на енергия чрез преработка на първична и вторична биомаса от растителни и животински продукти;


3. сгради и оборудване за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за покриване на собствените енергийни нужди на предприятието;


4. сгради и оборудване, свързани с пречистване на отпадъчните води от производството;


5. сгради и оборудване с цел подобряване на енергийната ефективност на предприятието.


VI. Критерии за оценка на проектните предложения:

Оценката на проектните предложения включва следните три етапа:

1. Оценка на административното съответствие:


· Изпълнението на всеки критерий се оценява с „да” или „не” като се попълва таблица за оценка  на административното съответствие (Приложение – Критерии за оценка по 123 - раздел I);

2. Оценка на допустимостта на кандидата:


· Изпълнението на всеки критерий се оценява с „да” или „не” като се попълва таблица за оценка  на административното съответствие (Приложение – Критерии за оценка по 123 - раздел II);

3. Оценка на  проекта в съответствие с утвърдените критерии за експертна/техническа  оценка и критериите за избор на проектни предложения:

· Оценка на  проекта в съответствие с утвърдените критерии за експертна/техническа  оценка и критериите за избор на проектни предложения се извършва  съгласно методиката за оценяване определена в (Приложение – Критерии за оценка по 123 – раздел III и  IV ). Крайната комплексна оценка на всяко проектно предложение представлява средноаритметичната стойност на индивидуалните оценки по зададените критерии.

Проектните предложения получили минимум 50 точки ( на етап  III и IV ), се класират в низходящ ред съобразно получената оценка, като за финансиране се предлагат  всички или част от проектите по  реда на класирането до покриване на общия размер на обявения бюджет по процедурата за 2013 г.

VI. Началната дата за подаване на заявления за подпомагане е 29 януари 2013 г.

VІI. Крайният срок за подаване на заявления за подпомагане по тази обява е:

до 16.30 часа на 30 април 2013 г.

VІІI. КЪДЕ И КАК СЕ ИЗПРАЩАТ ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:


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 изпращат 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 :


· изпратени и по пощата с обратна разписка или по куриер с обратна разписка на адрес - гр. Попово - 7800, обл. Търговище, бул. ”Ал.Стамболийски” 2, ет.4. Фондация “МИГ-Попово”или 

· подадени всеки работен ден в офиса на Фондация “МИГ-Попово”, бул. ”Ал.Стамболийски” 2, ет.4.

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


    IX. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

 Необходимата документацията за кандидатсване  е публикувана на интернет страницата на Фондация “МИГ – Попово” www.mig-popovo.com .

 Документите за кандидатстване по образец могат да бъде получени и от офиса на фондация “МИГ-Попово” – гр .Попово, бул. “Ал.Стамболийски” 2, ет. 4. 

Екипът на МИГ Попово ще предоставя консултации на потенциални кандидати всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа,  в офиса на Фондация «МИГ – Попово»,                                                                 бул. ”Ал.Стамболийски” 2, ет.4. 

Въпроси могат да се изпращат по електронната поща  на Фондация «МИГ Попово»:


 office@mig-popovo.com.

Лицe за контакт: инж. Магдалена Радева – тел.0608/42726
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