ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.
„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - МЪГЛИЖ, КАЗАНЛЪК, ГУРКОВО“

ОБЯВА
за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно
развитие за територията на МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково
Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група - Мъглиж, Казанлък, Гурково”
открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.606 по подмярка
7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа
инфраструктура”
Оперативна програма: ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 -2020 г.
Мярка: 19 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
Основна цел на процедурата: Мярката цели оползотворяването на туристическите ресурси на
територията на „МИГ -Мъглиж, Казанлък, Гурково“, посредством подкрепа за изграждане и/или
реконструкция на инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб
туристическа инфраструктура за публично ползване. Ще се подкрепят иновативни инициативи,
които представят и популяризират природното и културно наследство, като се използват ИТтехнологии за повишаване на привлекателността на територията.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Наименование на мярката от Стратегията за ВОМР:
„МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково, подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в
инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”


Допустими кандидати:
 Общини на територията на „МИГ - Мъглиж, Казанлък, Гурково“;
 Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за
юридическите лица с нестопанска цел, със седалище и адрес на регистрация на
територията на МИГ.



Дейности, допустими за финансиране:

Допустими са само дейности на територията на МИГ за:


Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на
туристически информационни центрове;



Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на
посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно
наследство, вкл. обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;
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Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически
атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство
и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;
Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа
инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и
маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).



Допустими разходи:
 Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо
имущество;
 Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до
пазарната цена на актива;
 Следните нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен
софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.
 Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти,
инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и
икономическата устойчивост.

Важно!!! Разходите за ДДС са допустими в случаите, когато не подлежат на
възстановяване в съответствие с националното законодателство.



Период на прием и място за подаване на проектни предложения:
 ПЪРВИ ПРИЕМ
 Начален срок за подаване на проектни предложения: 09.05.2022 г.
 Краен срок за подаване на проектни предложения: 13.06.2022, 17: 30 часа.
 ВТОРИ ПРИЕМ
 Начален срок за подаване на проектни предложения: 03.10.2022 г.
 Краен срок за подаване на проектни предложения: 07.11.2022 г., 17:30 часа
 Ще се приемат проектни предложения в случай, че е наличен остатъчен финансов ресурс
след приключване на приема по първия краен срок за набиране на проектни предложения.

 Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно
предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез
Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на
ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис
(КЕП),
чрез
модула
„Е-кандидатстване“
на
следния
интернет
адрес:
https://eumis2020.government.bg.

Бюджет на приема
Общият финансов ресурс по процедурата е 200 000 лева.







Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:
Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ
Минимален размер на БФП – 19 558,00 лева
Максимален размер на БФП – 200 000,00 лева
Минимален и максимален размер на допустимите разходи за един проект
Минимален размер на допустимите разходи - 19 558,00 лева
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 Максимален размер на допустимите разходи - 200 000,00 лева

Интензитет на финансовата помощ:
За общини, ЮЛНЦ се предвижда 100% финансиране в случай, че не е налично генериране на
приходи. Когато се установи потенциал за генериране на приходи, размерът на финансиране се
определя въз основа на анализ разходи – ползи (финансов анализ) изготвен по образец
(Приложение № 7 и Приложение № 7 А) , утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ. В
случаите, когато размерът на допустимите разходи по инвестициите е в размер до 50 000 евро за
един обект, който е с установен потенциал за генериране на приходи се предвижда финансиране
в размер на 100%.


Критерии за подбор на проектните предложения и тяхната тежест:

Максималният брой точки, който може да получи едно проектно предложение е 100 точки.
За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка
на етап техническа и финансова оценка трябва да е равна или по-голяма от 20 точки.
Подадените проекти ще се подреждат според съответствието им със следните критерии за
оценка:
КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

Тежест
(Максимален
брой точки)

1

Проекти, обхващащи 2 населени места, където ще се извършват
допустимите дейности

20

2

Проекти, осигуряващи подобряване на околната среда и
постигащи екологичен ефект и въздействие

20

3

ЮЛНЦ - кандидати са регистрирани на територията на
населеното място, където ще се изпълнява проекта

20

4

Проекти, създаващи работни
допустимите дейности

20

5

Обхванато над 10 % от населението на територията, което ще се
ползва от интервенциите по проекта

места

при

изпълнение

на

ОБЩО


20
100

Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:
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За контакти:
Рени Малева – Председател на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково”;
Информация и консултации по процедурата може да получите всеки работен ден от 9.00 до
17.00 часа в офиса на „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково” на адрес: гр. Мъглиж, пл. Трети
март № 32 , ет. 1, тел.: 043212333
Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с
Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни
предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща, посочена
по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:
Адрес на електронна поща: mig.mkg2016@gmail.com
Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:
- на сайта на сдружение „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково”: http://mig-mkg.bg/
- на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от
Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно
кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/

Начин за подаване на проектни предложения:
Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло
електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на
Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) в модула за електронно
кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/
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