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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 втора 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 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” 
Процедура за набиране на проекти РД 50-150/13.10.2011/223- 2013.2

Схемата за безвъзмездна финансова помощ по мярка 223 “Първоначално залесяване на 
неземеделски земи” 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 дейностите
Не-земеделски земи на цялата територия на МИГ, попадащи в :
1. райони, с лесистост по-малка от 60%, съгласно приложение № 1 на Наредба № 22 на 

МЗХ;
2. райони с висок и среден риск от ерозия на почвата, според националната  класификация, 

направена от Изпълнителната Агенция по Почвени Ресурси, съгласно приложение № 2 на 
Наредба № 22 на МЗХ.

За целите на тази мярка не-земеделските земи включват:
1. Изоставените земеделски земи – земеделски земи, които не са използвани за земеделие 

най-малко 3 години преди подаване на заявлението за залесяване.
2. Голини от горския фонд – земи от горския фонд, които никога не са били залесявани през 

предходните 15 години, преди подаване на заявлението за залесяване, с изключение на районите, 
ценни от екологична гледна точка.
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II. Допустими кандидати:

1. физически лица, еднолични търговци и юридически лица, собственици на 
неземеделски земи с площ над 0,5 ха;
2. общини, притежаващи неземеделски земи с площ над 1,0 ха;
3. държавни горски стопанства (ДГС), държавни ловни стопанства (ДЛС), дирекции на 
национални паркове (ДНП) и научноизследователски горски стопанства, стопанисващи 
неземеделски земи с площ над 1,0 ха.
Юридическите лица и едноличните търговци по ал. 1, т. 1 се подпомагат, при условие че 
са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за 
вероизповеданията.

ІII. Допустими дейности :

1. Залесяване, което включва:
а. Създаване на технологичен план за залесяване;
б. Почвоподготовка;
в. Сеене или засаждане;
г. Дейности за направляване на естественото редуване на видовете;
д. Ограждане на залесената територия.

2. Поддръжка, която включва:
а. Попълване (презасяване или презасаждане);
б. Отглеждане на младите горски култури до 5 години след залесяването.

IV. Допустими и недопустими разходи :

1. Допустими разходи:
 Подготовка на технологични планове за залесяване;
 Почвоподготовка;
 Транспорт и временно съхраняване на посадъчния материал;
 Закупуване на посадъчен материал;
 Разходи за труд при залесяване;
 Разходи за създаване на временни огради (където е необходимо).

Където е уместно, тези разходи са диференцирани според градуса на наклона на терена, който ще 
се залесява.
Разходи за изготвяне на технологични планове за залесяване са допустими само като част от по-
голям проект за залесяване, а не като самостоятелен проект. Тези разходи могат да бъдат 
възстановявани след одобряването на цялостния проект за залесяване.

Допустимите разходите за поддръжка включват разходи за попълване, както и разходи за 
отглеждане и осветление.
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2. Недопустими разходи :
 Всички разходи, посочени като недопустими в раздел 5.0 от СМР на Фондация 

“МИГ-Попово”;
 Всички разходи, посочени като недопустими в чл. 18 от Наредба № 22 от 

07.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по мярка "Първоначално залесяване на неземеделски земи" от ПРСР 2007 -
2013 г.и чл. 12 от Наредба № 23 от 18.12.2009г.

V. Финансовата помощ за приетите заявления в периода на прием, включва остатъка от 
бюджета по мярката за 2012 г. и 100% от бюджета по мярката за 2013 г.

Финансови параметри за проектите :

 Минималният размер на проектите е левовата равностойност на 1 200 евро.
 Максималнияр размер на проктите е  левовата равностойност на 200 000 евро

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

 100 % от общите допустими разходи по проект, чийто бенефициент е община от 
селски район; 

 80 % от общите допустими разходи за проекти, които не отговарят на 
изискванията по т. 1, но най-малко 75 % от територията, на която се осъществяват, 
се намира в необлагодетелстван район и/или в обхвата на местата по националната 
екологична мрежа Натура 2000; 

 70 % от одобрените разходи по проекти, които не отговарят на условията по                    
т. 1 и 2.

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 223 - 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 223 - раздел II);

3. Оценка на  проекта в съответствие с утвърдените критерии за 
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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 223 – 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 11 юли 2013 г.

VІI. Крайният срок за подаване на заявления за подпомагане по тази покана е:                      
до 16.30 часа на 11 октомври  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:
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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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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 втора 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 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” 

Процедура за набиране на проекти РД 50-150/13.10.2011/223- 2013.2

Схемата за безвъзмездна финансова помощ по мярка 223 “Първоначално залесяване на неземеделски земи” 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 дейностите


Не-земеделски земи на цялата територия на МИГ, попадащи в :


1. райони, с лесистост по-малка от 60%, съгласно приложение № 1 на Наредба № 22 на МЗХ;

2. райони с висок и среден риск от ерозия на почвата, според националната  класификация, направена от Изпълнителната Агенция по Почвени Ресурси, съгласно приложение № 2 на Наредба № 22 на МЗХ.


За целите на тази мярка не-земеделските земи включват:


1. Изоставените земеделски земи – земеделски земи, които не са използвани за земеделие най-малко 3 години преди подаване на заявлението за залесяване.


2. Голини от горския фонд – земи от горския фонд, които никога не са били залесявани през предходните 15 години, преди подаване на заявлението за залесяване, с изключение на районите, ценни от екологична гледна точка.


II. Допустими кандидати:

1. физически лица, еднолични търговци и юридически лица, собственици на неземеделски земи с площ над 0,5 ха;


2. общини, притежаващи неземеделски земи с площ над 1,0 ха;


3. държавни горски стопанства (ДГС), държавни ловни стопанства (ДЛС), дирекции на национални паркове (ДНП) и научноизследователски горски стопанства, стопанисващи неземеделски земи с площ над 1,0 ха.


Юридическите лица и едноличните търговци по ал. 1, т. 1 се подпомагат, при условие че са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията.

ІII. Допустими дейности :

1. Залесяване, което включва:


а. Създаване на технологичен план за залесяване;


б. Почвоподготовка;


в. Сеене или засаждане;


г. Дейности за направляване на естественото редуване на видовете;


д. Ограждане на залесената територия.


2. Поддръжка, която включва:


а. Попълване (презасяване или презасаждане);


б. Отглеждане на младите горски култури до 5 години след залесяването.

IV. Допустими  и недопустими разходи :

1. Допустими разходи:

· Подготовка на технологични планове за залесяване;

·  Почвоподготовка;

·  Транспорт и временно съхраняване на посадъчния материал;

·  Закупуване на посадъчен материал;

· Разходи за труд при залесяване;

·  Разходи за създаване на временни огради (където е необходимо).


Където е уместно, тези разходи са диференцирани според градуса на наклона на терена, който ще се залесява.


Разходи за изготвяне на технологични планове за залесяване са допустими само като част от по-голям проект за залесяване, а не като самостоятелен проект. Тези разходи могат да бъдат възстановявани след одобряването на цялостния проект за залесяване.


Допустимите разходите за поддръжка включват разходи за попълване, както и разходи за отглеждане и осветление.

2. Недопустими разходи :


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

· Всички разходи, посочени като недопустими в чл. 18 от Наредба № 22 от 07.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Първоначално залесяване на неземеделски земи" от ПРСР 2007 - 2013 г.и чл. 12 от Наредба № 23 от 18.12.2009г.

V. Финансовата помощ за приетите заявления в периода на прием, включва остатъка от бюджета по мярката за 2012 г. и 100% от бюджета по мярката за 2013 г.

Финансови параметри за проектите :


· Минималният размер на проектите е левовата равностойност на 1 200 евро.

· Максималнияр размер на проктите е  левовата равностойност на 200 000 евро 

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

· 100 % от общите допустими разходи по проект, чийто бенефициент е община от селски район; 

· 80 % от общите допустими разходи за проекти, които не отговарят на изискванията по т. 1, но най-малко 75 % от територията, на която се осъществяват, се намира в необлагодетелстван район и/или в обхвата на местата по националната екологична мрежа Натура 2000; 

·  70 % от одобрените разходи по проекти, които не отговарят на условията по                    т. 1 и 2.

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 223 - 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 223 - 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 223 – 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 11 юли 2013 г.

VІI. Крайният срок за подаване на заявления за подпомагане по тази покана е:                       до 16.30 часа на 11 октомври  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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