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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 323 „Опазване и подобряване на селското наследство” 

Процедура за набиране на проекти РД 50-150/13.10.2011/323- 2012.2

Схемата за безвъзмездна финансова помощ по мярка 323 “Опазване и подобряване на 
селското наследство” 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. Подмярка 323А “Опазване и възстановяване на природното наследство”

1. Обхват на мярката :

1. Географски обхват - цялата територия на действие на СМР.
2. Обхват на инвестициите - мярката подкрепя материални и нематериални инвестиции, 
насочени към опазване или подобряване  на природното наследство.

Природно наследство са природните ресурси, използвани от настоящите поколения, и 
по-специално земните физически, биологически и геоложки формации, хабитати от 
застрашени видове животни и растения и области с научна, консервационна или 
естетическа стойност.

2. Допустими кандидати:

- Юридически лица регистрирани по ЗЮЛНЦ; 
- Община Попово;
- Земеделски производители, регисрирани по Наредба № 3 и земеделски стопани, 
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регистрирани в ИСАК;
- Собственици на гори;
- Лица, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите и Закона за занаятите;
- Читалища, регистрирани по Закона за народите читалища; 
- Физически лица.

Кандидатите юридически лица с нестопанска цел трябва да отговарят на следните 
условия:

1. Имат седалище на територията на община Попово.
2. Нямат изискуеми задължения към Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ);
3. Не са в открито производство по несъстоятелност или не са обявени в
несъстоятелност;
4. Не са в производство по ликвидация;
5. Нямат изискуеми публични задължения към държавата.

3. Допустими дейности :

- Подготовка и прилагане на програми за информиране за проблемите на околната среда и 
устойчивото развитие:

а) Подготовка на програма;
б) Подготовка на информационни материали
в) Организиране и провеждане на информационни събития

- Инвестиции свързани с поддръжката, възстановяването и подобряването на природното 
наследство:

a) Прилагане на дейности от утвърдени Планове за управление на защитени територии, 
обявени по Закона за защитените територии:

- проучвателни;
- мониторингови;
- консервационни и възстановителни;
- устройване и развитие инфраструктура на туристическите зони;
- разработване на интерпретационни програми и подготовка на водачи и 

аниматори за тяхното прилагане.
б) Прилагане на дейности в защитени територии и зони от Натура 2000, които нямат 
одобрени Планове за управление, но са предвидени в заповедите им за обявяване, след 
съгласуване с компетентните органи:

- проучвателни;
- мониторингови;
- консервационни и възстановителни;
- устройване и развитие на туристическа инфраструктура; 
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- разработване на интерпретационни програми и подготовка на водачи и 
аниматори за тяхното прилагане.

в) Дейности, свързани с опазване и възстановяване на популациите на видове, включени 
в Закона за биологичното разнообразие;
г) Дейности, свързани с опазване и възстановяване на местообитанията, включени в 
закона за биологичното разнообразие;
д) Дейности, свързани с опазване на вековни дървета;
е) Дейности, свързани с опазването на територии, животни, растения, природни 
образувания, които не са защитени със закон, но са от особено значение за местната 
общност, свързани със селския фолклор и обичаи, или са част от селския пейзаж. 

      - Дейности за опазване и възстановяване на традиционния селски пейзаж:
a) Почистване от ТБО;
б) Премахване/добавяне на характерни елементи;
в) Реконструкция на съществуващи характерни елементи с цел възстановяване на 
традиционния селски пейзаж.

4. Допустими и недопустими разходи:

1. Допустими разходи:
 Съгласно Наредба № 23 от 18.12.2010 г.

2. Недопустими разходи :

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

5. Финансови параметри за проектите :

 Минималният размер на проектите е левовата равностойност на 5 000 евро.
 Максималнияр размер на проктите е  левовата равностойност на 100 000 евро

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

 100% от общите допустими разходи за проекти на общината; 
 100% от общите допустими разходи за проекти на юридически лица с нестопанска цел  

и на читалища за негенериращи приходи проекти в обществен интерес;
 70% от общите допустими разходи за други проекти на неправителствени организации 

и на читалища и проекти на други бенефициенти
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II. Подмярка 323Б “Опазване и възстановяване на културното наследство”

1. Обхват на мярката :

1. Географски обхват - цялата територия на действие на СМР.
2. Обхват на инвестициите - мярката подкрепя инвестиции, насочени към опазване и/или 
възстановяване  на материалното и нематериалното културно наследство, свързани с 
изследване, поддържане, възстановяване и подобряване на културните особености на 
населените места в селските райони или на селския ландшафт (например места с 
археологическа стойност, фолклорни празници и събори, етнографски/исторически 
сбирки, мелници и др.).

2. Допустими кандидати:

- Юридически лица регистрирани по ЗЮЛНЦ; 
- Община Попово;
- Земеделски производители, регисрирани по Наредба № 3 и земеделски стопани, 

регистрирани в ИСАК;
- Собственици на гори;
- Лица, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите и Закона за занаятите;
- Читалища, регистрирани по Закона за народите читалища; 
- Физически лица.

Кандидатите юридически лица с нестопанска цел трябва да отговарят на следните 
условия:

1. Имат седалище на територията на община Попово.
2. Нямат изискуеми задължения към Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ);
3. Не са в открито производство по несъстоятелност или не са обявени в
несъстоятелност;
4. Не са в производство по ликвидация;
5. Нямат изискуеми публични задължения към държавата.

3. Допустими дейности :

Проектите, кандидатстващи за подкрепа, могат да включват една или няколко от посочените в 
т.1 и т. 2  дейности или само дейности, включени в т. 2. Не се допуска финансирането на проект 
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с включени дейности само по т. 1.

1. Инвестиции в материалното  културно наследство
 Дейности по съхраняване, възстановяване и обновяване на културното наследство на 

района/ територията, като например:
- създаване, съхраняване или обогатяване на сбирки (исторически, етнографски и 
др.);
- съхраняване, възстановяване, почистване и поддържане на  значими обекти от 
културно-историческото наследство на района (в т.ч. археологически), както и на 
терените около тях;
- дейности по планиране и устройване на селския ландшафт;
- информационни дейности като реклама, плакати, статии, радио и ТВ предавания, 
свързани с популяризиране на материалното културно наследство.

 Инвестиции в оборудване и/или обзавеждане на сгради/обекти от  културното 
наследство на дадения район/територия (местна културна инфраструктура);

 Дребномащабни инвестиции за осигуряване на достъпна среда и дребномащабна  
инфраструктура до обекти от културното наследство на района/територията. Обектите 
следва да са с местно значение. 

2. Инвестиции в нематериалното културно наследство:

 Проучвания и изработване на материали във връзка с идентификация и/или 
документиране и/или изследване, и/или съхраняване на елементи от нематериалното 
културно наследство; 

 Дейности, свързани със съхранение и популяризиране на местния фолклор, на 
историческото и културното наследство на района/територията в т.ч. опазване на 
природните пространства и на мемориалните места, чието съществуване е необходимо 
за изразяване на нематериалното културно наследство;

 Популяризиране, предаване и възраждане на различните аспекти на културното 
наследство (например провеждане на различни мероприятия във връзка с местни 
културни обичаи и традиции - фестивали, събори и други събития, свързани с местното 
културно наследство, организиране на изложби, семинари, създаване на мрежа от 
присъединени към проекта институции – музеи, музейни сбирки, читалища, общини, 
неправителствени организации, както и частни лица/обекти, които подкрепят идеята за 
утвърждаването на селското наследство като определена културна ценност и др.);

 Осигуряване на признаване, уважение и популяризиране на нематериалното културно 
наследство сред обществеността посредством: 

- информационни дейности като реклама, плакати, статии, радио и ТВ предавания за 
нематериалното културно наследство;
- програми за повишаване на заинтересоваността и информираността на обществото 
и по-специално на младежта за опазване на природните пространства и на 
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мемориалните места, чието съществуване е необходимо за изразяване на 
нематериалното културно наследство; 

- неформални способи за предаване на знанията и информацията за местното 
културно наследство (напр. предаване на знания и умения, техники и технологии, 
свързани с опазването и развитието на традиционните занаяти и др.);

 Информиране на обществеността за опасностите, които заплашват културното 
наследство, както и за инициативите, осъществявани за неговото опазване;

 Дейности, свързани с промоция на проектите.

Проекти, предвиждащи дейности по т. 2, не трябва да се състоят изцяло и изключително в 
създаването и поддържането на интернет страници, производство на списания и вестници, 
организиране на конференции и срещи и публикации на изследвания и доклади. 
Проектите от такъв вид не са избираеми.

4. Допустими и  недопустими разходи :

1. Допустими разходи:

 Съгласно Наредба № 23 от 18.12.2010 г.

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. 12 от Наредба № 23 от 18.12.2009г.

5.Финансови параметри за проектите :

 Минималният размер на проектите е левовата равностойност на 5 000 евро.
 Максималнияр размер на проктите е  левовата равностойност на 100 000 евро.

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

 100% от общите допустими разходи за проекти на общината; 
 100% от общите допустими разходи за проекти на юридически лица с нестопанска цел  

и на читалища за негенериращи приходи проекти в обществен интерес;
 70% от общите допустими разходи за други проекти на неправителствени организации 

и на читалища и проекти на други бенефициенти.
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III. Общата стойност на бюджета за периода на прием по тази покана е: 26 063.00 лв.

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 323a, 323б - 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 323a, 323б - 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 323a, 323б – 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 2012г.

VI. Началната дата за подаване на заявления за подпомагане е 30.07.2012 г.

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

до 16.30 часа на 31 август  2012 г.



                                                               
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони –                                      

„Европа инвестира в селските райони”
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ   2007 – 2013 г.

ФОНДАЦИЯ ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ПОПОВО”
7800 Попово, пл.”Ал. Стамболийски” 2, ет. 4, тел./факс : +359 608 4 27 26

www.mig-popovo.com ; e-mail : office@mig-popovo.com

8

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 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 323 „Опазване и подобряване на селското наследство” 


Процедура за набиране на проекти РД 50-150/13.10.2011/323- 2012.2

Схемата за безвъзмездна финансова помощ по мярка 323 “Опазване и подобряване на селското наследство” 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.  Подмярка 323А “Опазване и възстановяване на природното наследство”

1. Обхват на мярката :

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

2. Обхват на инвестициите - мярката подкрепя материални и нематериални инвестиции, насочени към опазване или подобряване  на природното наследство.


Природно наследство са природните ресурси, използвани от настоящите поколения, и по-специално земните физически, биологически и геоложки формации, хабитати от застрашени видове животни и растения и области с научна, консервационна или естетическа стойност.

2. Допустими кандидати:

· Юридически лица регистрирани по ЗЮЛНЦ; 


· Община Попово;


· Земеделски производители, регисрирани по Наредба № 3 и земеделски стопани, регистрирани в ИСАК;

· Собственици на гори;

· Лица, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите и Закона за занаятите;


· Читалища, регистрирани по Закона за народите читалища; 


· Физически лица.

Кандидатите юридически лица с нестопанска цел трябва да отговарят на следните условия:


1. Имат седалище на територията на община Попово.

2. Нямат изискуеми задължения към Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ);


3. Не са в открито производство по несъстоятелност или не са обявени в


несъстоятелност;


4. Не са в производство по ликвидация;


5. Нямат изискуеми публични задължения към държавата.

3. Допустими дейности :


- Подготовка и прилагане на програми за информиране за проблемите на околната среда и устойчивото развитие:


а) Подготовка на програма;


б) Подготовка на информационни материали


в) Организиране и провеждане на информационни събития


- Инвестиции свързани с поддръжката, възстановяването и подобряването на природното наследство:


a) Прилагане на дейности от утвърдени Планове за управление на защитени територии, обявени по Закона за защитените територии:


· проучвателни;


· мониторингови;


· консервационни и възстановителни;


· устройване и развитие инфраструктура на туристическите зони;


· разработване на интерпретационни програми и подготовка на водачи и аниматори за тяхното прилагане.


б) Прилагане на дейности в защитени територии и зони от Натура 2000, които нямат одобрени Планове за управление, но са предвидени в заповедите им за обявяване, след съгласуване с компетентните органи:


· проучвателни;


· мониторингови;


· консервационни и възстановителни;


· устройване и развитие на туристическа инфраструктура; 


· разработване на интерпретационни програми и подготовка на водачи и аниматори за тяхното прилагане.


в) Дейности, свързани с опазване и възстановяване на популациите на видове, включени в Закона за биологичното разнообразие;


г) Дейности, свързани с опазване и възстановяване на местообитанията, включени в закона за биологичното разнообразие;


д) Дейности, свързани с опазване на вековни дървета;


е) Дейности, свързани с опазването на територии, животни, растения, природни образувания, които не са защитени със закон, но са от особено значение за местната общност, свързани със селския фолклор и обичаи, или са част от селския пейзаж. 


      - Дейности за опазване и възстановяване на традиционния селски пейзаж:


a) Почистване от ТБО;


б) Премахване/добавяне на характерни елементи;


в) Реконструкция на съществуващи характерни елементи с цел възстановяване на традиционния селски пейзаж.

4. Допустими и недопустими разходи:


1. Допустими разходи:

· Съгласно Наредба № 23 от 18.12.2010 г.

2. Недопустими разходи :


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

5. Финансови параметри за проектите :

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

· Максималнияр размер на проктите е  левовата равностойност на 100 000 евро 

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

· 100% от общите допустими разходи за проекти на общината; 

·  100% от общите допустими разходи за проекти на юридически лица с нестопанска цел  и на читалища за негенериращи приходи проекти в обществен интерес;

·  70% от общите допустими разходи за други проекти на неправителствени организации и на читалища и проекти на други бенефициенти



II. Подмярка 323Б “Опазване и възстановяване на културното наследство”


1. Обхват на мярката :

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

2. Обхват на инвестициите - мярката подкрепя инвестиции, насочени към опазване и/или възстановяване  на материалното и нематериалното културно наследство, свързани с изследване, поддържане, възстановяване и подобряване на културните особености на населените места в селските райони или на селския ландшафт (например места с археологическа стойност, фолклорни празници и събори, етнографски/исторически сбирки, мелници и др.).

2. Допустими кандидати:

· Юридически лица регистрирани по ЗЮЛНЦ; 


· Община Попово;


· Земеделски производители, регисрирани по Наредба № 3 и земеделски стопани, регистрирани в ИСАК;

· Собственици на гори;

· Лица, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите и Закона за занаятите;


· Читалища, регистрирани по Закона за народите читалища; 


· Физически лица.

Кандидатите юридически лица с нестопанска цел трябва да отговарят на следните условия:


1. Имат седалище на територията на община Попово.

2. Нямат изискуеми задължения към Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ);


3. Не са в открито производство по несъстоятелност или не са обявени в


несъстоятелност;


4. Не са в производство по ликвидация;


5. Нямат изискуеми публични задължения към държавата.

3. Допустими дейности :


Проектите, кандидатстващи за подкрепа, могат да включват една или няколко от посочените в т.1 и т. 2  дейности или само дейности, включени в т. 2. Не се допуска финансирането на проект с включени дейности само по т. 1.


1. Инвестиции в материалното  културно наследство


· Дейности по съхраняване, възстановяване и обновяване на културното наследство на района/ територията, като например:

- създаване, съхраняване или обогатяване на сбирки (исторически, етнографски и др.);


- съхраняване, възстановяване, почистване и поддържане на  значими обекти от културно-историческото наследство на района (в т.ч. археологически), както и на терените около тях;


- дейности по планиране и устройване на селския ландшафт;


- информационни дейности като реклама, плакати, статии, радио и ТВ предавания, свързани с популяризиране на материалното културно наследство.


· Инвестиции в оборудване и/или обзавеждане на сгради/обекти от  културното наследство на дадения район/територия (местна културна инфраструктура);


· Дребномащабни инвестиции за осигуряване на достъпна среда и дребномащабна  инфраструктура до обекти от културното наследство на района/територията. Обектите следва да са с местно значение. 


2. Инвестиции в нематериалното културно наследство:

· Проучвания и изработване на материали във връзка с идентификация и/или документиране и/или изследване, и/или съхраняване на елементи от нематериалното културно наследство; 

· Дейности, свързани със съхранение и популяризиране на местния фолклор, на историческото и културното наследство на района/територията в т.ч. опазване на природните пространства и на мемориалните места, чието съществуване е необходимо за изразяване на нематериалното културно наследство;


· Популяризиране, предаване и възраждане на различните аспекти на културното наследство (например провеждане на различни мероприятия във връзка с местни културни обичаи и традиции - фестивали, събори и други събития, свързани с местното културно наследство, организиране на изложби, семинари, създаване на мрежа от присъединени към проекта институции – музеи, музейни сбирки, читалища, общини, неправителствени организации, както и частни лица/обекти, които подкрепят идеята за утвърждаването на селското наследство като определена културна ценност и др.);

·  Осигуряване на признаване, уважение и популяризиране на нематериалното културно наследство сред обществеността посредством: 


 - информационни дейности като реклама, плакати, статии, радио и ТВ предавания за нематериалното културно наследство;


- програми за повишаване на заинтересоваността и информираността на обществото и по-специално на младежта за опазване на природните пространства и на мемориалните места, чието съществуване е необходимо за изразяване на нематериалното културно наследство; 

- неформални способи за предаване на знанията и информацията за местното културно наследство (напр. предаване на знания и умения, техники и технологии, свързани с опазването и развитието на традиционните занаяти и др.);


· Информиране на обществеността за опасностите, които заплашват културното наследство, както и за инициативите, осъществявани за неговото опазване;

· Дейности, свързани с промоция на проектите.


Проекти, предвиждащи дейности по т. 2, не трябва да се състоят изцяло и изключително в създаването и поддържането на интернет страници, производство на списания и вестници, организиране на конференции и срещи и публикации на изследвания и доклади. Проектите от такъв вид не са избираеми.

4.  Допустими  и  недопустими разходи :


1. Допустими разходи:


· Съгласно Наредба № 23 от 18.12.2010 г.

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. 12 от Наредба № 23 от 18.12.2009г.

5.Финансови параметри за проектите :


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

· Максималнияр размер на проктите е  левовата равностойност на 100 000 евро.

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


· 100% от общите допустими разходи за проекти на общината; 

· 100% от общите допустими разходи за проекти на юридически лица с нестопанска цел  и на читалища за негенериращи приходи проекти в обществен интерес;

· 70% от общите допустими разходи за други проекти на неправителствени организации и на читалища и проекти на други бенефициенти.




III. Общата стойност на бюджета за периода на прием по тази покана е: 26 063.00 лв.

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 323a, 323б - 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 323a, 323б  - 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 323a, 323б  – 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 2012г.

VI. Началната дата за подаване на заявления за подпомагане е 30.07.2012 г.

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


до 16.30 часа на 31 август  2012 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


PAGE  



ФОНДАЦИЯ ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ПОПОВО”

7800 Попово, пл.”Ал. Стамболийски” 2, ет. 4, тел./факс : +359 608 4 27 26


www.mig-popovo.com ; e-mail : office@mig-popovo.com


1



