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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 313 „Насърчаване на туристическите дейности” 

Процедура за набиране на проекти РД 50-150/13.10.2011/313-2013.1.

Схемата за безвъзмездна финансова помощ по мярка 313 “Насърчаване на 
туристическите дейности” 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 предоставя помощ за инвестиции за 

развитие на турстическа нфраструктура, която е общинска или държавна собственост и/или на 
организации с нестопанска цел, за атракции за посетителите, чиято основна цел не е генериране 
на доходи, както и развитие и маркетинг на туристически продукти на местно ниво.

II. Допустими кандидати:

 Община Попово;
 Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за юридическите 

лица с нестопанска цел.

III. Допустими дейности :

1. изграждане или обновяване на туристическа инфраструктура, съоръжения и/или 
атракции за посетителите: 
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а) атракции за посетителите и места за отдих и развлечения: посетителски центрове за 
представяне и експониране на местното природно и културно наследство; изграждане на малки 
по размер атракции на открито и закрито; малки по размер центрове за изкуство и занаяти, 
както и центрове за временни изложения с туристическа цел; 

б) съоръжения и места за спорт и отдих: туристически и колоездачни пътеки; 
инфраструктура и съоръжения за рафтинг, пешеходен туризъм, планински туризъм и други 
спортове;

в) съоръжения за обществената инфраструктура - информационни пунктове, 
информационни табла и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, заслони и 
съоръжения за безопасност и т.н.;

2. разработване и маркетинг на туристически продукти: 
а) разработване на туристически маркетингови стратегии на местно ниво и 

информационни материали; 
б) разработване на електронни системи на местно ниво за резервации в селските райони. 

Не се предоставя финансова помощ за:
 изграждане и/или обновяване на инфраструктура и закупуване на оборудване за 

лов, скално катерене и голф; 
 обновяване на паметници на културата от национално и световно значение, 

включени в класификацията на Националния институт за недвижимо културно 
наследство (НИНКН);

 изграждане или обновяване на атракции и съоръжения за посетители, които 
генерират приходи и които не са общинска и/или държавна собственост.

Не се предоставя финансова помощ за проекти, които включват единствено дейности по т. 2 –
разработване и маркетинг на туристически продукти.

IV. Допустими и недопустими разходи :

1. Допустими разходи:

 изграждане, реконструкция и/или ремонт на сгради, съоръжения, помещения и/или 
друга недвижима собственост:

а) разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-ремонтните и 
строително-монтажните дейности;

б) непредвидени разходи в размер до 5 процента от стойността на одобрените 
разходи по буква "а";

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

 общи разходи:
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а) свързани с консултации, хонорари за правни услуги, архитекти, инженери и за други 
дейности и услуги, необходими за подготовката, изпълнението и отчитането на дейностите по 
проекта. Консултациите включват предпроектни проучвания и изследвания, изготвяне на 
оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС), екологична оценка, подготовка и 
окомплектоване на пакета от документи за кандидатстване, както и консултантски услуги, 
свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по проекта до изплащане на помощта. 

б) свързани с маркетинг на туристически продукти на местно ниво, разработване и 
разпространение на маркетингови стратегии, рекламни и информационни материали, 
разработване на електронни системи, придобиване на патентни права и лицензи, необходими за 
изготвяне и изпълнение на дейностите по проекта, както и разходи за изработване и монтаж на 
информационна табела по чл. 48 от Наредба 32 за условията и реда за предоставяне на 
безвъзмздна финансова помощ по мярка „Насърчаване на туриститческите дейности” от ПРСР.

Разходите по т. 3 не могат да надвишават 12 процента от стойността на сумата на допустимите 
разходи по т. 1, буква "а" и т. 2, като разходите за консултации не могат да надхвърлят 3 
процента от разходите по т. 1, буква "а" и т. 2.

2. Недопустими разходи :

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

 Разходи за наем на земя и сгради;
 Обезщетения за отчуждаване на имоти, както и обезщетения по чл. 209 и 210 

ЗУТ;
 Изработване и монтаж на информационни табели със стойност, надвишаваща 

1000 лв.;
 Всички разходи, посочени като недопустими в чл. 20, ал. 16 от Наредба № 32 от 

12.09.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по мярка "Насърчаване на туристическите дейности " от ПРСР 2007 -          
2013 г. и чл. 12 от Наредба № 23 от 18.12.2009г.

V. Общата стойност на бюджета за периода на прием по тази покана е: 58 676.00 лв.
Финансови параметри за проектите :

 Минималният размер на проектите е левовата равностойност на 5 000 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 за проекти на общината/ите и на юридически 

лица с нестопанска цел - за проекти в обществен интерес, негенериращи приходи;
 70 процента от одобрените разходи за други проекти на юридически лица с 

нестопанска цел.
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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 313 - 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 313 - 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 313 – 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 покана е:                       
до 16.30 часа на 15 април 2013 г.
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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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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  313 „Насърчаване на туристическите дейности” 


Процедура за набиране на проекти РД 50-150/13.10.2011/313-2013.1.

Схемата за безвъзмездна финансова помощ по мярка 313 “Насърчаване на туристическите дейности” 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 предоставя помощ за инвестиции за развитие на турстическа нфраструктура, която е общинска или държавна собственост и/или на организации с нестопанска цел, за атракции за посетителите, чиято основна цел не е генериране на доходи, както и развитие и маркетинг на туристически продукти на местно ниво.

II. Допустими кандидати:

· Община Попово;

· Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

III. Допустими дейности :

1. изграждане или обновяване на туристическа инфраструктура, съоръжения и/или атракции за посетителите: 


а) атракции за посетителите и места за отдих и развлечения: посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство; изграждане на малки по размер атракции на открито и закрито; малки по размер центрове за изкуство и занаяти, както и центрове за временни изложения с туристическа цел; 


б) съоръжения и места за спорт и отдих: туристически и колоездачни пътеки; инфраструктура и съоръжения за рафтинг, пешеходен туризъм, планински туризъм и други спортове;


в) съоръжения за обществената инфраструктура - информационни пунктове, информационни табла и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, заслони и съоръжения за безопасност и т.н.;


2. разработване и маркетинг на туристически продукти: 


а) разработване на туристически маркетингови стратегии на местно ниво и информационни материали; 


б) разработване на електронни системи на местно ниво за резервации в селските райони. 


Не се предоставя финансова помощ за:


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

· обновяване на паметници на културата от национално и световно значение, включени в класификацията на Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН);

· изграждане или обновяване на атракции и съоръжения за посетители, които генерират приходи и които не са общинска и/или държавна собственост.


Не се предоставя финансова помощ за проекти, които включват единствено дейности по т. 2 – разработване и маркетинг на туристически продукти.

IV. Допустими и недопустими разходи :


1. Допустими разходи:

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


а) разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-ремонтните и строително-монтажните дейности;


б) непредвидени разходи в размер до 5 процента от стойността на одобрените разходи по буква "а";


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

· общи разходи:

а) свързани с консултации, хонорари за правни услуги, архитекти, инженери и за други дейности и услуги, необходими за подготовката, изпълнението и отчитането на дейностите по проекта. Консултациите включват предпроектни проучвания и изследвания, изготвяне на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС), екологична оценка, подготовка и окомплектоване на пакета от документи за кандидатстване, както и консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по проекта до изплащане на помощта. 

 б) свързани с маркетинг на туристически продукти на местно ниво, разработване и разпространение на маркетингови стратегии, рекламни и информационни материали, разработване на електронни системи, придобиване на патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на дейностите по проекта, както и разходи за изработване и монтаж на информационна табела по чл. 48 от Наредба 32 за условията и реда за предоставяне на безвъзмздна финансова помощ по мярка „Насърчаване на туриститческите дейности” от ПРСР.


Разходите по т. 3 не могат да надвишават 12 процента от стойността на сумата на допустимите разходи по т. 1, буква "а" и т. 2, като разходите за консултации не могат да надхвърлят 3 процента от разходите по т. 1, буква "а" и т. 2.

2. Недопустими разходи :


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

·  Разходи за наем на земя и сгради;

· Обезщетения за отчуждаване на имоти, както и обезщетения по чл. 209 и 210 ЗУТ;

· Изработване и монтаж на информационни табели със стойност, надвишаваща 1000 лв.;

· Всички разходи, посочени като недопустими в чл. 20, ал. 16 от Наредба № 32 от 12.09.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Насърчаване на туристическите дейности " от ПРСР 2007 -          2013 г. и чл. 12 от Наредба № 23 от 18.12.2009г.

V. Общата стойност на бюджета за периода на прием по тази покана е: 58 676.00 лв.

Финансови параметри за проектите :


· Минималният размер на проектите е левовата равностойност на 5 000 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 за проекти на общината/ите и на юридически лица с нестопанска цел - за проекти в обществен интерес, негенериращи приходи;

· 70 процента от одобрените разходи за други проекти на юридически лица с нестопанска цел.

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 313 - 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 313 - 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 313 – 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 покана 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
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