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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 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” 
Процедура за набиране на проекти РД 50-150/13.10.2011/312- 2013.1

Схемата за безвъзмездна финансова помощ по мярка 312 “Подкрепа за създаване и 
развитие на микропредприятия” 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 - мярката подпомага неземеделски 
микропредприятия за инвестиции за създаване или развитие на неземеделски дейности. 

“Неземеделски дейности” са дейности, които не включват производство, преработка и 
съхранение на земеделски продукти. "Земеделски продукти" са продуктите:

а) включени в Приложение I по чл. 32 от Договора за създаване на Европейската общност, 
с изключение на онези продукти, обхванати от Регламент на Съвета (ЕС) № 104/2000 от 17 
декември 1999 г. относно съвместното организиране на пазара на рибни и аквакултурни 
продукти;
б) попадащи под шифър 4502, 4503 и 4504 от Комбинираната номенклатура (изделия от 
корк);
в) имитиращи или заместващи мляко и млечни произведения, съгласно чл. 3, параграф 2 
от Регламент на Съвета № 1897/87.
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Не се предоставя финансова помощ за инвестиции във:

- производство и преработка на земеделски продукти, посочени в приложение № 1 към 
Наредба № 29 от 11 август 2008 г. за условията и реда за предоставяне на финансова 
помощ по мярка „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от ПРСР 2007 
– 2013 г.;
- производство, преработка и търговия на риба, рибни продукти и аквакултури;
- въгледобив;
- стоманодобив;
- производство на синтетични влакна;
- залагания и хазарт;
- финансови услуги и операции с недвижими имоти;
- сухопътни превози на товари с товарни автомобили за други лица срещу
възнаграждение;
- производство на биоенергия с цел продажба в случаите на преработка на продукти 
(суровини), които попадат в приложение № 1 към Наредба № 29 от 11 август 2008 г. за 
условията и реда за предоставяне на финансова помощ по мярка „Подкрепа за създаване и 
развитие на микропредприятия” от ПРСР 2007 – 2013 г.;
- производство и продажба на енергия от възобновяеми източници с капацитет на 
инсталацията над един мегават;
- изграждане и/или обновяване на инфраструктура или закупуване на оборудване за голф, 
скално катерене и лов;
- посочени в чл. 3, ал. 4 от Наредба № 18 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по мярка "Добавяне на стойност към земеделски и горски 
продукти" по ПРСР 2007 - 2013 г. 
- развъждане на животни.

II. Допустими кандидати:

Физически лица, еднолични търговци (ЕТ) и юридически лица (ЮЛ), които:
- са микропредприятия по смисъла на чл. 3, ал. 3 от Закона за малките и средните 

предприятия;
- имат седалище или постоянен адрес за физическите лица на територията на действие на 

СМР;
- не са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за 

създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.), 
като земеделски стопани в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) и/или 
като тютюнопроизводители по Закона за тютюна и тютюневите изделия и не извършват 
земеделска дейност;

- са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за занаятите.
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Като физически лица могат да кандидатстват само регистрираните по Закона за 
занаятите и само за дейността, за която са регистрирани.

III. Допустими дейности :

Предоставят се инвестиции за следните неземеделски дейности :

а) Подпомагат се инвестиции и свързани с тях външни услуги по маркетинг и мениджмънт за 
развитие на дейности в неземеделски сектори като: 

- Преработвателна промишленост - производство на мебели, леко машиностроене и 
т.н. 

- Услуги:
 развитие на дейности свързани със селски туризъм: туристическо настаняване и 

осигуряване на храна на туристите (включително семейни хотели, къмпинги и 
съоръжения, и т.н.); развитие на туристически услуги, които предлагат на 
посетителите възможности за спорт и отдих или са насочени към хобита и други 
дейности за свободното време (езда, колоездене, фототуризъм) и специализиран 
туризъм за любители на природата – наблюдение на птици, животни, пеперуди, 
растения и т.н.); туристически услуги, свързани с опазване и експониране на 
места с исторически, културен, природен или образователен интерес (стари изби, 
мелници, ферми, изложения на закрито и открито, атракциони, сбирки и др.), и 
т.н. 

В случаи на проекти за туристическо настаняване (ново строителство или подобрения) се 
подпомагат инвестиции в места за настаняване с не повече от 20 помещения за гости (в 
съответствие с Приложение №1 от НАРЕДБА за категоризиране на средствата за подслон, 
местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения - обн., ДВ, бр. 2 от 07.01.2005 г. 
към Закона за туризма).

б) Занаятчийски дейности (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на 
посетители  в занаятчийски дейности). 
в) социални грижи и здравеопазване (социални услуги, грижи за деца, за възрастни хора, 
здравни услуги, вкл.  мобилни услуги);
г) транспортни услуги за населението в територията;
д) създаване и развитие на консултантски и бизнес услуги, 
е) Създаване/обновяване или подобрение на работилници за поддръжка и ремонт на машини и 
съоръжения;

Подпомагат се инвестиции и в други сектори, с изключение на посочените в раздел „Обхват на 
мярката”, секторите за преработка и маркетинг допустими за подпомагане по мярка 123 на 
ПРСР, сектори и дейности, определени в чл.1 от Регламент на Комисията (ЕС) 1998/2006 от 15 
декември 2006 година относно прилагането на чл. 87 и 88 от Договора за ''минимална помощ''.
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IV. Допустими и недопустими разходи :

1. Допустими разходи:
 изграждане и/или реконструкция или ремонт на сгради, и/или помещения и друга 

недвижима собственост;
 закупуване на транспортни средства за неземеделски дейности, пряко свързани с 

дейността, включително чрез финансов лизинг;
 закупуване на машини, съоръжения и оборудване, включително и компютърен 

софтуер и специализирана техника до пазарната им стойност, включително чрез 
финансов лизинг;

 закупуване на коне за неземеделска дейност;
 общи разходи:
а) свързани с консултации, хонорари за правни услуги, архитекти, инженери. 

Консултациите се състоят от разработване на бизнес план, включващ предпроектни 
изследвания и маркетингови стратегии, окомплектоване на пакета от документи и 
консултантски услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до 
изплащане на помощта. Тези разходи не могат да надхвърлят 5% от стойността на 
допустимите разходи по т. 1 - 4. Финансова помощ  за тези разходи се предоставя в 
случаите, когато са извършени не по-рано от една година преди датата на подаване на 
заявлението за подпомагане

б) разработване на продукти, разработване и въвеждане на системи за управление, 
разработване и разпространение на рекламни и информационни материали, придобиване на 
патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на дейностите по проекта, 
както и разходи за изработване на информационна табела или билборд.

Общите разходи не могат да надвишават 12 % от стойността на допустимите разходи по т. 1 - 4.

2. Недопустими разходи :

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

V. Общата стойност на финансиране за 2013 година по тази мярката е : 234 700.00 лв.

Финансови параметри за проектите :

 Минималният размер на проектите е левовата равностойност на 5 000 евро.
 Максималният размер на проектите е  левовата равностойност на 200 000 евро.

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

 70% от общите допустими разходи 
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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 312 - 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 312 - 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 312 – 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 14 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 15 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; моб.тел. : 0879 201 400.
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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 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” 


Процедура за набиране на проекти РД 50-150/13.10.2011/312- 2013.1

Схемата за безвъзмездна финансова помощ по мярка 312 “Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” 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 - мярката подпомага неземеделски микропредприятия за инвестиции за създаване или развитие на неземеделски дейности. 


“Неземеделски дейности” са дейности, които не включват производство, преработка и съхранение на земеделски продукти. "Земеделски продукти" са продуктите:

а) включени в Приложение I по чл. 32 от Договора за създаване на Европейската общност, с изключение на онези продукти, обхванати от Регламент на Съвета (ЕС) № 104/2000 от 17 декември 1999 г. относно съвместното организиране на пазара на рибни и аквакултурни продукти;


б) попадащи под шифър 4502, 4503 и 4504 от Комбинираната номенклатура (изделия от корк);


в) имитиращи или заместващи мляко и млечни произведения, съгласно чл. 3, параграф 2 от Регламент на Съвета № 1897/87.


Не се предоставя финансова помощ за инвестиции във:

- производство и преработка на земеделски продукти, посочени в приложение № 1 към Наредба № 29 от 11 август 2008 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по мярка „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от ПРСР 2007 – 2013 г.;


- производство, преработка и търговия на риба, рибни продукти и аквакултури;


- въгледобив;


- стоманодобив;


- производство на синтетични влакна;


- залагания и хазарт;


- финансови услуги и операции с недвижими имоти;


- сухопътни превози на товари с товарни автомобили за други лица срещу


възнаграждение;


- производство на биоенергия с цел продажба в случаите на преработка на продукти (суровини), които попадат в приложение № 1 към Наредба № 29 от 11 август 2008 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по мярка „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от ПРСР 2007 – 2013 г.;


- производство и продажба на енергия от възобновяеми източници с капацитет на инсталацията над един мегават;


- изграждане и/или обновяване на инфраструктура или закупуване на оборудване за голф, скално катерене и лов;


- посочени в чл. 3, ал. 4 от Наредба № 18 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" по ПРСР 2007 - 2013 г. 


- развъждане на животни.

II. Допустими кандидати:

Физически лица, еднолични търговци (ЕТ) и юридически лица (ЮЛ), които:


- са микропредприятия по смисъла на чл. 3, ал. 3 от Закона за малките и средните предприятия;


- имат седалище или постоянен адрес за физическите лица на територията на действие на СМР;


- не са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.), като земеделски стопани в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) и/или като тютюнопроизводители по Закона за тютюна и тютюневите изделия и не извършват земеделска дейност;


- са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за занаятите.


Като физически лица могат да кандидатстват само регистрираните по Закона за занаятите и само за дейността, за която са регистрирани.

III. Допустими дейности :

Предоставят се инвестиции за следните неземеделски дейности :

а) Подпомагат се инвестиции и свързани с тях външни услуги по маркетинг и мениджмънт за развитие на дейности в неземеделски сектори като: 


· Преработвателна промишленост - производство на мебели, леко машиностроене и т.н. 


· Услуги:

· развитие на дейности свързани със селски туризъм: туристическо настаняване и осигуряване на храна на туристите (включително семейни хотели, къмпинги и съоръжения, и т.н.); развитие на туристически услуги, които предлагат на посетителите възможности за спорт и отдих или са насочени към хобита и други дейности за свободното време (езда, колоездене, фототуризъм) и специализиран туризъм за любители на природата – наблюдение на птици, животни, пеперуди, растения и т.н.); туристически услуги, свързани с опазване и експониране на места с исторически, културен, природен или образователен интерес (стари изби, мелници, ферми, изложения на закрито и открито, атракциони, сбирки и др.), и т.н. 


В случаи на проекти за туристическо настаняване (ново строителство или подобрения) се подпомагат инвестиции в места за настаняване с не повече от 20 помещения за гости (в съответствие с Приложение №1 от НАРЕДБА за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения - обн., ДВ, бр. 2 от 07.01.2005 г. към Закона за туризма).


б) Занаятчийски дейности (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители  в занаятчийски дейности). 


в) социални грижи и здравеопазване (социални услуги, грижи за деца, за възрастни хора, здравни услуги, вкл.  мобилни услуги);


г) транспортни услуги за населението в територията;


д) създаване и развитие на консултантски и бизнес услуги, 


е) Създаване/обновяване или подобрение на работилници за поддръжка и ремонт на машини и съоръжения;

Подпомагат се инвестиции и в други сектори, с изключение на посочените в раздел „Обхват на мярката”, секторите за преработка и маркетинг допустими за подпомагане по мярка 123 на ПРСР, сектори и дейности, определени в чл.1 от Регламент на Комисията (ЕС) 1998/2006 от 15 декември 2006 година относно прилагането на чл. 87 и 88 от Договора за ''минимална помощ''.

IV. Допустими и недопустими  разходи :


1. Допустими разходи:


· изграждане и/или реконструкция или ремонт на сгради, и/или помещения и друга недвижима собственост;

· закупуване на транспортни средства за неземеделски дейности, пряко свързани с дейността, включително чрез финансов лизинг;

·  закупуване на машини, съоръжения и оборудване, включително и компютърен софтуер и специализирана техника до пазарната им стойност, включително чрез финансов лизинг;

·  закупуване на коне за неземеделска дейност;

· общи разходи:


а) свързани с консултации, хонорари за правни услуги, архитекти, инженери. Консултациите се състоят от разработване на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии, окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта. Тези разходи не могат да надхвърлят 5% от стойността на допустимите разходи по т. 1 - 4. Финансова помощ  за тези разходи се предоставя в случаите, когато са извършени не по-рано от една година преди датата на подаване на заявлението за подпомагане


б) разработване на продукти, разработване и въвеждане на системи за управление, разработване и разпространение на рекламни и информационни материали, придобиване на патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на дейностите по проекта, както и разходи за изработване на информационна табела или билборд.


Общите разходи не могат да надвишават 12 % от стойността на допустимите разходи по т. 1 - 4.

2. Недопустими разходи :


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

V. Общата стойност на финансиране за 2013 година по тази мярката е : 234 700.00 лв.

Финансови параметри за проектите :


· Минималният размер на проектите е левовата равностойност на 5 000 евро.


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


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


· 70% от общите допустими разходи 


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 312 - 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 312 - 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 312 – 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 14 януари 2013 г.

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


до 16.30 часа на 15 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; моб.тел. : 0879 201 400.
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