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СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТТА МЕСТНО
РАЗВИТИЕ НА МИГ ДЪЛГОПОЛ - СМЯДОВО ЗА ПЕРИОДА
2017-2020 г.

Територията на МИГ Дългопол - Смядово обхваща административните
граници на общините Дългопол и Смядово със следните населени места:
гр. Дългопол; гр. Смядово;с. Арковна; с. Аспарухово; с. Боряна; с. Величково; с. Дебелец; с. Камен дял; с. Комунари; с. Красимир; с. Лопушна; с. Медовец; с. Партизани; с. Поляците; с. Рояк;
с. Сава; с. Сладка вода; с. Цонево; с. Александрово; с. Бял бряг; с. Веселиново; с. Желъд; с.
Кълново; с. Ново Янково; с. Риш; с. Черни връх; с. Янково. Броят на населението в обхваната
територия наброява 20 106 жители.
Разработването на Стратегията за местно развитие /СМР/ на територията на МИГ Дългопол
– Смядово е резултат от работа на екип, включващ външните експерти, колективния и управителния орган на МИГ, както и широката гражданска общественост. Водейки се от основната
идея на подхода ЛИДЕР, че стратегиите за развитие са много по-ефективни и ефикасни, ако
се решават и прилагат на местно равнище от местните участници, придружени от ясни и прозрачни процедури, подпомогнати от съответните общински администрации и необходимата
техническа помощ за разпространение на добрите практики за разработването на Стратегията
на МИГ Дългопол-Смядово бе приложен подхода „отдолу-нагоре“ като основна характеристика
на подхода ВОМР.
Стратегическа цел: Постигане устойчиво развитие на района и подобряване качеството на живот
чрез балансирано използване на природните ресурси и активизиране на собствени човешки и
културен потенциал.
Приоритет 1: Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика с фокус върху
иновациите и възможностите за създаване на местен бизнес. Приоритетът е насочен към задоволяване потребностите на местната общност от инвестиции за повишаване на капацитета на
микропредприятията, малките и средните предприятия (МСП), насърчаване на иновационната
активност, подобряване на достъпа до финансиране на МСП, развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив бизнес на територията.
Приоритет 2: Насърчаване на интегрирано териториално развитие и опазване на околната
среда чрез повишаване на ресурсната ефективност, включително дейности за превенция и
управление на риска и за използване на потенциала на културното наследство. Приоритетът
е насочен към задоволяване потребностите на местната общност от развитие на динамична
жизнена среда и подобряване качеството на живот, развитие на териториална идентичност, маркетинг и марки на база на специфичния териториален потенциал и продукти от местен характер.
Приоритет 3: Насърчаване на социалното приобщаване, намаляване на бедността, създаване на условия за устойчива заетост и подобряване жизнената и бизнес средата. Приоритетът
е насочен към задоволяване потребностите на местната общност от устойчива и качествена
заетост за уязвими групи, подобряване достъпа до социални услуги на различни групи социално
изключени или в риск от социално изключване лица.

Мерки и дейности за всеки един от фондовете поотделно:
ПРСР (ЕЗФРСР)
Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
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Цели
Модернизиране на земеделските стопанства и насърчаване развитието на продукти от местен
характер
Повишаване конкурентоспособността на земеделието на територията на МИГ Дългопол –Смядово

Обхват на мярката

Географски обхват- цялата територия на МИГ Дългопол-Смядово;
Обхват на инвестициите-Мярката подкрепя инвестиции за модернизация и механизация пряко
свързана с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на
труда; пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност на стопанствата;в недвижима
собственост свързана с дейността на земеделските стопанства и др.

Допустими получатели

1. земеделски стопани;
2. признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации
на производители“ от ПРСР 2014 - 2020 г.
3. За подпомагане само за проекти за колективни инвестиции могат да кандидатстват и юридически лица, регистрирани по Търговския закон и/или Закона за кооперациите, които включват
най-малко 6 лица и са извън посочените в т.1 и т.2.
Задължително изискване е кандидатите да отговарят на разпоредбите на чл.18 от Наредба
22/2015 г.за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за
ВОМР“ на мярка 19 „ВОМР“ от ПРСР за периода 2014-2020

Допустими дейности и разходи
Допустими дейности

• внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи;
• насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски
продукти;
• опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните
емисии и отпадъци;
• повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства;
• подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство;
• подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; или
• осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти

Допустими разходи:

• строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана
за земеделското производство, включително такава, използвана за опазване компонентите на околната среда;
• закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини,
съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен
процес, включително за опазване компонентите на околната среда, получаване на тоМИГ Дългопол - Смядово
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плинна и/или електроенергия, необходими за земеделските дейности на стопанството
и подобряване на енергийната ефективност, съхранение и подготовка за продажба на
земеделска продукция;
• създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, други
бързорастящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия;
• закупуване на: съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване,
необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането
на пчели-майки, включително чрез финансов лизинг;
• закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане
и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи,
предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване и/или
презасаждане на трайни насаждения;
• закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за
изпълнение на проекта, предназначени за земеделските производствени дейности на
територията на МИГ-а
Всички допустими разходи подробно изброени в чл.32 от Наредба9/21 март 2015 г. за прилагане
на подмярка 4.1 на ПРСР

Финансови параметри за проектите.

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност
на 15 000 евро.
Максимална стойност на общите допустими разходи е левовата равностойност на 200 000 евро.
Интензитет и размер на финансовата помощ
1. Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер 50 на сто от общия размер на допустимите
за финансово подпомагане разходи.
2. Финансовата помощ по т.1 се увеличава с 10 на сто за:
• проекти, представени от млади земеделски стопани; интегрирани проекти, включително
и такива, свързани със сливания на организации на производителите;
• проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лица, включващи от 6
до 10 земеделски стопани.

Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на
селскостопански продукти“
Цели

Модернизиране на земеделските стопанства и насърчаване развитието на продукти от местен
характер;
Подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността
на предприятия от хранително-преработвателната промишленост на територията.

Обхват на мярката

Географски обхват - цялата територия на МИГ “Дългопол-Смядово“;
Обхват на инвестициите: Мярката подкрепя инвестиции в процеси и технологии за
производство на продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка; изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи необходими за
МИГ Дългопол - Смядово
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производството и маркетинга; инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на
производствения процес и маркетинга и др. свързани с процеса на преработка и маркетинг на
селскостопански продукти.

Допустими получатели

1. земеделски стопани;
2. признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9. „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 - 2020 г.;
3. еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2.
Задължително изискване е кандидатите да отговарят на разпоредбите на чл.18 от Наредба
22/2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за
ВОМР“ на мярка 19 „ВОМР“ от ПРСР за периода 2014-2020

Допустими дейности и разходи
Допустими дейности:

• внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на
използването им,
• внедряване на нови продукти, процеси и технологии,
• намаляване на себестойността на произвежданата продукция,
• постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС,
• подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини,
• опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци,
• подобряване на енергийната ефективност в предприятията,
• подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд,
• подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост,
• подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка
на първични земеделски биологични продукти.
Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните
избрани производствени сектори, свързани с преработката/маркетинга
на селскостопански продукти:
1. мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;
2. месо и месни продукти;
3. плодове и зеленчуци, включително гъби;
4. пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг
на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти и др. области описани
в чл.5 от Наредба 20/27.10.2015 г. за прилагане на подмярка 4.2 на ПРСР.

Допустими разходи:

1. изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с
производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите
на околната среда;
2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и
МИГ Дългопол - Смядово
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маркетинга, в т.ч. за:
а) преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване, сушене, съхраняване и др.
на суровините или продукцията;
б) производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;
в) опазване компонентите на околната среда;
г) производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствените нужди на
предприятието, включително чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична
биомаса;
д) подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните;
3. закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или
модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени
за производствени дейности;
- други разходи подробно описани в чл.30 от Наредба 20/27.10.2015 г. за прилагане на подмярка
4.2 на ПРСР.

Финансови параметри за проектите

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност
на 15 000 евро.
Максимална стойност на общите допустими разходи е левовата равностойност на 200 000 евро.

Интензитет и размер на финансовата помощ

Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, представени от микро-, малки или средни
предприятия.

Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски
дейности“
Цели

Развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив бизнес;
Повишаване на инвестициите в неземеделските сектори и развитие на предприемачеството
на територията.

Обхват на мярката

Географски обхват - цялата територия на МИГ “Дългопол-Смядово“;
Обхват на инвестициите - Мярката подкрепя инвестиции в неземеделски дейности, насочени към развитие на туризъм; развитие на услуги във всички сектори, развитие на занаяти.

Допустими получатели

Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията,
както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
Задължително изискване е кандидатите да отговарят на разпоредбите на чл.18 от Наредба
22/2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за
ВОМР“ на мярка 19 „ВОМР“ от ПРСР за периода 2014-2020.
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Допустими дейности и разходи
Допустими дейности:

• • изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги
• • предоставяне на услуги свързани с грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги
базирани на ИТ и др.
• • производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление, занаятчийство, включително предоставяне на услуги, свързани с участието на
посетители в занаятчийски дейности и други неземеделски дейности;

Допустими разходи

Финансова помощ за материални и нематериални инвестиции, за създаване и развитие на
неземеделски дейности в селските райони, включващи:
а) Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество;
б) Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност
на активите;
в) Общи разходи, свързани с разходите за буква „а“ и „б“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата
устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;
г) Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване
на патенти, лицензи, авторски права и марки.
Разходите по т.“в“ не могат да надхвърлят 12 % от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „г“.

Финансови параметри за проектите:

Минимална стойност на допустимите разходи – 10 000 евро.
Максимална стойност на общите допустими разходи е левовата равностойност на 200 000 евро.

Интензитет и размер на финансовата помощ:

Финансовата помощ не може да надвишава 75% от общите допустими разходи и при спазване
на правилата за „минимална помощ“ при спазване на условията на Регламент (ЕС) № 1407/2013
на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора
за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis.

Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“
Цели

Развитие на динамична жизнена среда;
Подобряване на техническата и социална инфраструктура на територията на МИГ Дългопол
–Смядово ;

Обхват на мярката

Географски обхват - цялата територия на МИГ “Дългопол-Смядово“;
Обхват на инвестициите - Мярката подкрепя инвестиции за строителство, реконструкция
и/или рехабилитация на пътища, или ремонт, оборудване, обзавеждане на социална, спортна,
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културна, образователна инфраструктура.

Допустими получатели:

• Общини в селските райони за всички допустими дейности по мярката с изключение
на дейности, свързани с доизграждане, без ново строителство на канализационната
мрежа (в т.ч. и съоръжения за пречистване на отпадъчни води) в агломерации с под 2
000 е.ж. в селските райони;
• Юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със социалната и спортната
инфраструктура и културния живот;
• Читалища за дейности свързани с културния живот;
Задължително изискване е кандидатите да отговарят на разпоредбите на чл.18 от Наредба
22/2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за
ВОМР“ на мярка 19 „ВОМР“ от ПРСР за периода 2014-2020

Допустими дейности и разходи:

• Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински
пътища, улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях;
• Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони; инвестиции за доизграждане,
без ново строителство на канализационната мрежа (в т.ч. и съоръжения за пречистване
на отпадъчни води) в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони;
• Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени
за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение;
• Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална
инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства;
• Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени
услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;
• Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура;
• Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности
по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;
• Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна
инфраструктура с местно значение в селските райони.

Финансови параметри за проектите:

Минимална стойност на допустимите разходи е левовата равностойност на 10 000 евро.
Максимална стойност на общите допустими разходи е левовата равностойност на 200 000 евро.

Интензитет и размер на финансовата помощ:

За общини, ЮЛНЦ и читалища 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 и ползи. 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%.
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Мярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура
за отдих, туристическа инфраструктура
Цели

Разнообразяване възможностите за заетост чрез развитие на туризма и свързаните с него услуги.
Подобряване на туристическата инфраструктурата .

Обхват на мярката

Географски обхват - цялата територия на МИГ “Дългопол-Смядово“;
Обхват на инвестициите - Мярката подкрепя инвестиции за изграждане, реконструкция,
ремонт, закупуване и/или обзавеждане на дребна по мащаби туристическа инфраструктура.

Допустими получатели

• Общини в селските райони;
• Юридически лица с нестопанска цел.
Задължително изискване е кандидатите да отговарят на разпоредбите на чл.18 от Наредба
22/2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за
ВОМР“ на мярка 19 „ВОМР“ от ПРСР за периода 2014-2020

Допустими дейности и разходи
Допустими дейности:

• 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;
• Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на
центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;
• 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:

а) Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;
б) Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;
в) Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери
и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата
устойчивост;
г) Следните нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер
и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.
Разходите по т. „в“ не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „г“.
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Оперативните разходи, свързани с предоставянето на услугите, са недопустими за подпомагане
по мярката.,
Разходи различни от посочените в т. „б“, свързани с договора за лизинг, например марж на
лизингодателя, разходи за рефинансиране на лихви, административни разходи и разходи за
застраховка са недопустими за подпомагане по мярката.

Финансови параметри за проектите:

Минимална стойност на общите допустими разходи е левовата равностойност на 3 000 евро.
Максимална стойност на общите допустими разходи е левовата равностойност на 200 000 евро.

Интензитет и размер на финансовата помощ:

За бенефициенти общини и ЮЛНЦ, в случай, че не е налично генериране на приходи финансовата помощ за дейностите по мярката е в размер на 100% от общия размер на допустимите
за финансово подпомагане разходи. Когато се установи потенциал за генериране на приходи,
размерът на финансиране се определя въз основа на анализ разходи и ползи. 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%.

Мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане,
възстановяване и подобряване на културното и природното
наследство на селата“
Цели:

Възстановяване и подобряване на културното и природно наследство;
Запазване културната идентичност и традиции на територията на МИГ Дългопол –Смядово .

Обхват на мярката:

Географски обхват - цялата територия на МИГ “Дългопол-Смядово“;
Обхват на инвестициите - възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция
на сгради с религиозно значение

Допустими получатели:

• Местни поделения на вероизповедания, регистрирани като юридически лица, съгласно
чл. 20 на Закона за вероизповеданията или признати за юридически лица по силата на
чл. 10 от същия закон.
• Задължително изискване е кандидатите да отговарят на разпоредбите на чл.18 от Наредба 22/2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на
стратегии за ВОМР“ на мярка 19 „ВОМР“ от ПРСР за периода 2014-2020

Допустими дейности и разходи:
Допустими дейности:

възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение, в
това число и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства

Допустими разходи:

1. възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение, в
това число и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;
МИГ Дългопол - Смядово
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2. закупуване на нови машини, оборудване и обзавеждане до пазарната им стойност, включително чрез финансов лизинг;
3. придобиване на патентни и авторски права, лицензи, регистрация на търговски марки, до
пазарната им стойност;
4. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултанти,
консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, извършени както в процеса
на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на
неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите
разходи по проект, включени в т. 1, 2 и 3.
Всички други разходи и ограничения към тях посочени към Наредбата да прилагане на мярка 7.6

Финансови параметри за проектите

Минимална стойност на общите допустими разходи е левовата равностойност на 3000 евро.
Максимална стойност на общите допустими разходи е левовата равностойност на 200 000 евро.

Интензитет и размер на финансовата помощ

(1) Финансовата помощ е в размер 100 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи.
(2) Финансовата помощ е в размер на 75 % от общия размер на допустимите за финансово
подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни
приходи.

Мярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“
Цели

Опазване на природните ресурси и подобряване на управлението им;
Съхранение и увеличаване на почвеното плодородие, увеличаване лесистостта и възстановяване на горския потенциал на територията на МИГ „Дългопол –Смядово“.

Обхват на мярката

Географски обхват - цялата територия на МИГ “Дългопол-Смядово“;
Обхват на инвестициите - мярката подкрепа инвестиции свързани със залесяване и
поддръжка на гори.

Допустими получатели

• Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици
на земеделски и неземеделски земи;
• Общини, собственици/стопанисващи земеделски и неземеделски земи;
• Юридически лица - частноправни субекти, стопанисващи земеделски и неземеделски
земи, в т.ч. и Държавни предприятия по чл. 163 от Закона за горите, управляващи земеделски и неземеделски земи.
Задължително изискване е кандидатите да отговарят на разпоредбите на чл.18 от Наредба
22/2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за
ВОМР“ на мярка 19 „ВОМР“ от ПРСР за периода 2014-2020

Допустими дейности и разходи:

• Почвоподготовка;
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•
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•
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•

Закупуване на залесителен материал;
Транспорт и временно съхранение на залесителния материал;
Разходи за труд при залесяване;
Третиране на фиданките с необходимите предпазни и защитни материали (например,
заразяване с мицел или азот фиксираща бактерия, осъществено индивидуално или
чрез ограждане на залесената площ);
Ограждане на залесената територия (където това е необходимо);
Попълване (презасяване или презасаждане);
Годишна премия за хектар, която покрива разходите за пропуснатите земеделски доходи
и за поддръжка, включително ранни и късни прочиствания, и се изплаща в продължение
на максимален срок от 12 години от датата на предоставянето ѝ;
Превантивни действия срещу дивеч, пасящи животни, вредители и болести, за да се
осигурят дългосрочни резултати и да се избегне проваляне на залесяването;
В случаи, когато поради тежки екологични или климатични условия, не може да се очаква
чрез засаждането на дървесни видове да се създаде горска покривка, бенефициентът
може да създаде и поддържа покривка от храстова растителност, като осигурява същото
равнище на грижи и опазване, каквото се прилага и за горите;
Разходи за закупуване на земя, когато са пряко свързани с изпълнението на проекта и
не надхвърлят 10 % от общите допустими разходи по проекта.

Финансови параметри за проектите

Минималният размер на общите допустими разходи, за които се кандидатства по проекта, е
левовата равностойност на 2 500 евро.
Максимална стойност на общите допустими разходи е левовата равностойност на 200 000 евро.

Интензитет и размер на финансовата помощ:

Подпомагането по тази мярка е 100% от общите допустими разходи за създаване.
ОПОС (ЕФРР)

Мярка 2.3.1 „Подобряване на природозащитното състояние на
видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“ /номерът
на мярката е въведен условно, не съвпада с код от ОПОС/
Цели

„Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 на територията на МИГ “Дългопол-Смядово“, докладвани в неблагоприятно-незадоволително състояние“.
Провадийско - Рояшко плато

Обхват на мярката:
Допустими получатели

• Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица
с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност със седалище и
адрес на управление на територията на МИГ.
• Общини със седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ
Задължително изискване е кандидатите да отговарят на разпоредбите на чл.18 от Наредба
22/2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за
МИГ Дългопол - Смядово
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ВОМР“ на мярка 19 „ВОМР“ от ПРСР за периода 2014-2020.

Допустими дейности

1. Извършване на преки консервационни дейности за видове, докладвани в неблагоприятно-незадоволително състояние;
2. Изграждане/реконструкция/рехабилитация на инфраструктура, необходима за подобряване
на природозащитното състояние на видове, докладвани в неблагоприятно-незадоволително
състояние.
Посочените дейности не са изчерпателни. Окончателните допустими дейности за проектите,
подавани в рамките на стратегия за ВОМР, ще бъдат част от насоките за кандидатстване.

Допустими разходи:

Разходи за СМР; Разходи за материални активи; Разходи за нематериални активи; Разходи за
услуги; Разходи за такси; Разходи за материали; Разходи за персонал; Разходи за провеждане
и участие в мероприятия; Непреки разходи; Невъзстановим ДДС; Недопустими разходи.
Конкретните допустими за финансиране разходи ще бъдат допълнително определени в насоките
за кандидатстване, част „условия за кандидатстване“ по ОПОС 2014 – 2020 г.

Финансови параметри за проектите:

Максималният размер на допустимите разходи за проект е съгласно насоките за кандидатстване
по ОПОС 2014 -2020 г.
Максимална стойност на общите допустими разходи е левовата равностойност на 200 000 евро.

Интензитет и размер на финансовата помощ:

Интензитетът на финансовата помощ се определя в насоките за кандидатстване по ОПОС
2014 – 2020 г.
ОПНОИР (ЕСФ)

Мярка 3.2.4„Осигуряване на достъп до качествено образование
в малките населени места и в трудно достъпните райони (ПО
ПОДХОДА ВОМР)“ /номерът на мярката е въведен условно, не
съвпада с код от ОПНОИР/
Цели

„Повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици от
маргинализирани общности, включително роми“/СЦ на ПО3 ИП9ii на ОП НОИР/.
а) повишаване на качеството на предучилищното и училищното образование, вкл. професионалното образование, в малките населени места;
б) подобряване на достъпа до предучилищното и училищното образование, вкл. професионалното образование, в малките населени места;
в) намаляване броя на необхванатите от образователната система, на отпадащите от училище
и на преждевременно напусналите училище.

Обхват на мярката

Географски обхват - цялата територия на МИГ Дългопол-Смядово;
Обхват на инвестициите - Мярката подкрепя дейностите от Инвестиционен приоритет„9ii Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите” на Приоритетна
ос 3“Образователна среда за активно социално приобщаване” на ОП „НОИР“ . Инвестициите
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следва да са насочени към ‐	осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони; подкрепа на процеса на образователната интеграция и
на социалното включване чрез оптимизиране на обособени на етнически принцип детски градини
и училища в населените места с повече от една детска градина/едно училище; преодоляване
на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност
(включително чрез провеждане на информационни кампании, насочени към недопускане на
дискриминация, основана на раса, етнически произход или религиозна принадлежност).
Целеви групи: Деца, ученици, младежи от етническите малцинства, деца и ученици, търсещи
или получили международна закрила и от други уязвими
групи, родители, учители, педагогически специалисти, медиатори, директори

Допустими получатели

•
•
•
•

Общини;
Детски градини;
Училища;
Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с
нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност;
Задължително изискване е кандидатите да отговарят на разпоредбите на чл.18 от Наредба
22/2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за
ВОМР“ на мярка 19 „ВОМР“ от ПРСР за периода 2014-2020

Допустими дейности и разходи
Допустими дейности:

• Допълнително обучение по български език за децата и учениците, за които българският
език не е майчин;
• Подобряване на достъпа и качеството на средата в образователните институции (включително хранене и транспорт, където е приложимо) - детски градини, учили-ща, вкл. за
професионално образование, в които се обучават деца и ученици от маргинализираните
групи, с цел повишаване качеството на обучението, подобряване на резултатите от него
и продължаване на образованието;
• Насърчаване общуването и съвместните изяви между деца/ученици от маргинализирани и не маргинализирани групи, обучаващи се в различни образователни институции
на територията на населеното място чрез допълнителни образователни услуги (вкл.
изхранване и транспорт, където е приложимо);
• Работа с родители за насърчаване участието им в образователния и възпитателния
процес ;
• Преодоляване на негативни обществени нагласи спрямо маргинализираните общности,
независимо по какви причини (вкл. чрез провеждане на информационни кампании,
насочени към недопускане на дискриминация).
• Подобряване качеството на образованието в малки населени места за деца и ученици
от маргинализираните общности чрез назначаване на допълнителни педагогически и
други специалисти, както и допълнителни образователни услуги, според установените
потребности на децата иучениците по места;
• Обновяване на материално-техническата база и повишаване качеството на образователните услуги чрез използване на ИКТ в детски градини и училища, вкл. за професионално
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образование в малките населени места, в които се обучават също така деца и ученици
от маргинализираните групи.

Допустими разходи:

При отпускане на безвъзмездна финансова помощ ще бъдат взети под внимание само “допустимите разходи”. Те се определят на база Допустимите разходи се определят на база на
изискванията на Глава 5, Раздел I от ЗУСЕСИФ, приложимите подзаконови нормативни актове
и национално законодателство и разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. за определяне
на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския
социален фонд,Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби
за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд
и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006
на Съвета.Съгласно чл. 57, ал. 1 от ЗУСЕСИФ разходите се считат за допустими, ако са налице
едновременно следните условия:
1. Разходите са за дейности, съответстващи на критериите за подбор на операции и се извършват
от допустими бенефициенти съгласно съответната програма по чл. 3, ал. 2;
2. Разходите попадат във включени в документите по чл. 26, ал. 1 и в одобрения проект категории разходи;
3. Разходите са за реално доставени продукти, извършени услуги и строителни дейности;
4. Разходите са извършени законосъобразно съгласно приложимото право на Европейския съюз
и българското законодателство;
5. Разходите са отразени в счетоводната документация на бенефициента чрез отделни счетоводни аналитични сметки или в отделна счетоводна система;
6. За направените разходи е налична одитна следа съгласно минималните изисквания на чл.
25 от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията от 3 март 2014 г. за допълнение на
Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален
фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския
фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския
фонд за морско дело и рибарство (ОВ, L 138/5 от 13 май 2014 г.) и са спазени изискванията за
съхраняване на документите съгласно чл. 140 от Регламент (ЕС) № 1303/2013;7. Разходите са
съобразени с приложимите правила за предоставяне на държавни помощи.
Доколкото друго не е предвидено, разходите са допустими, ако са платени в срока за допустимост
на разходите за съответния програмен период.

Недопустими разходи:

Разходи, финансирани по други операции, програма или каквато и да е друга финансова схема,
произлизаща от националния бюджет, от бюджета на Общността или от друга донорска програма;
• глоби, финансови санкции и разходи за разрешаване на спорове;
• комисионите и загубите от курсови разлики при обмяна на чужда валута;
• разходи за възстановим ДДС;
• закупуване на дълготрайни материални активи – нови и втора употреба;
• разходите за гаранции, осигурени от банка или от друга финансова институция;
• лихви по дългове, с изключение на свързаните с безвъзмездна финансова помощ,
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предоставени под формата на лихвени субсидии или субсидии за гаранционни такси;
• разходи за закупуване на инфраструктура, земя и недвижимо имущество;
• разходи за консултантски услуги, свързани с подготовката и/или попълването на документите за кандидатстване за финансова подкрепа.
На основание на чл. 57, ал. 2 от ЗУСЕСИФ не са допустими разходи за проекти или дейности,
които са физически завършени или изцяло осъществени преди подаването на формуляра за
кандидатстване от бенефициента, независимо дали всички свързани плащания са извършени
от него.

Финансови параметри за проектите

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност
на 40 000 евро.
Максимална стойност на общите допустими разходи е левовата равностойност на 200 000 евро.

Интензитет и размер на финансовата помощ:

100 % от общите допустими разходи
Ще се прилагат правилата за минимална помощ (правилото de minimis) по смисъла на Регламент
(ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18.12.2013 г. За минимална помощ ще се счита целият размер
на средствата от отпусната безвъзмездна финансова помощ.
ОПРЧР (ЕСФ)

Мярка 3.2.1 „Достъп до заетост за търсещите работа и
неактивни лица, включително трайно безработни и лица,
отдалечени от пазара на труда“
Цели

Създаване на устойчива и качествена заетост за уязвимите групи, чрез подобряване на образователното равнище, достъпа до социални услуги и преодоляване на социална изолация /СЦ
3.2 от Стратегията/;
Увеличаване на броя на започналите работа безработни или неактивни лица на възраст от 30
до 54 г. вкл. /СЦ 1 на ПО1 ИП1 на ОП РЧР/.

Обхват на мярката

Географски обхват - цялата територия на МИГ Дългопол-Смядово;
Обхват на инвестициите - Мярката подкрепя дейностите от Инвестиционен приоритет 1
„Достъп до заетост за търсещите работа и неактивни лица, включително трайно безработни и
лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа
за мобилността на работната сила” на Приоритетна ос 1“Подобряване достъпа до заетост и
качеството на работните места“ на ОП „РЧР“ . Инвестициите следва да са насочени към придобиването на знания и създаването на подходящи умения на целевите групи, ориентирани
към специфичното търсене на регионалния трудов пазар и потребностите на работодателите
от работна сила с определени характеристики.
Целеви групи: Икономически неактивни лица, извън образование и обучение, в т.ч. обезкуражени лица; търсещи работа безработни лица и групи в неравностойно положение на пазара
на труда във възрастова група – от 30 до 54 г. вкл.
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Допустими получатели

община Смядово, община Дългопол; работодатели /микро- и МСП/, неправителствени организации
Задължително изискване е кандидатите да отговарят на разпоредбите на чл.18 от Наредба
22/2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за
ВОМР“ на мярка 19 „ВОМР“ от ПРСР за периода 2014-2020

Допустими дейности и разходи
Допустими дейности:

• Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда, активиране на неактивни
лица, организиране и участие в трудови борси и др. подкрепящи услуги за заетост;
• Професионално информиране и консултиране, вкл. по въпроси относно упражняването
на трудови и осигурителни права;
• Психологическо подпомагане;
• Предоставяне на мотивационно обучение;
• Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация или
придобиване на нова;
• Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности;
• Осигуряване на заетост след предоставяне на посреднически услуги и/или обучение;
• Осигуряване на обучение по време на работа (чиракуване) и стажуване;

Допустими разходи:

При отпускане на безвъзмездна финансова помощ ще бъдат взети под внимание само “допустимите разходи”. Те се определят на база изискванията на ПМС № 119/ 20.05.2014г. за приемане
на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния
фонд на Европейския съюз и от Европейския фонд за морско дело и рибарство, разпоредбите
на Регламент № 1303/2013, Регламент № 1304/2013, Регламент № 966/2012 и приложимото
национално законодателство за финансовата рамка 2014 – 2020 г.

Финансови параметри за проектите

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност
на 40 000 евро.
Максимална стойност на общите допустими разходи е левовата равностойност на 200 000 евро.

Интензитет и размер на финансовата помощ:

100 % от общите допустими разходи

Мярка 3.2.2 „Социално-икономическа интеграция на
маргинализираните общности“
Цели

Създаване на устойчива и качествена заетост за уязвимите групи, чрез подобряване на образователното равнище, достъпа до социални услуги и преодоляване на социална изолация /СЦ
3.2 от Стратегията/;
Увеличаване на броя на лицата от уязвими етнически общности, включени в заетост, образование,
обучение, социални и здравни услуги с фокус върху ромите, мигранти, участници с произход от
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други държави /СЦ 1 на ПО2 ИП1 на ОП РЧР/.

Обхват на мярката

Географски обхват - цялата територия на МИГ Дългопол-Смядово;
Обхват на инвестициите - Мярката подкрепя дейностите от Инвестиционен приоритет
1„Социално-икономическа интеграция на маргинализираните общности“ на Приоритетна ос
2“Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ на ОП „РЧР“. Инвестиции, насочени къмосигуряването и създаването на възможности за по-добър достъп до
заетост, образование, обучение, социални и здравни услуги за най-маргинализираните групи,
осъществяване на иновативни подходи, за интегрирани мерки и междусекторни услуги, особено
за активизиране на местните общности и за насърчаване на ранното детско развитие, имащи
образователен, социален и здравен компонент.
Целеви групи: Представителите на ромската общност; хора с произход от други държави;
хора в риск и/или жертва на дискриминация.

Допустими получатели

община Смядово, община Дългопол; работодатели/микро- и МСП/, читалища, неправителствени
организации;
Задължително изискване е кандидатите да отговарят на разпоредбите на чл.18 от Наредба
22/2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за
ВОМР“ на мярка 19 „ВОМР“ от ПРСР за периода 2014-2020

Допустими дейности и разходи
Допустими дейности по следните направления:

• Направление „Подобряване достъпа до заетост” – активиране на икономически неактивни лица; посредничество за намиране на работа; професионално информиране и
консултиране; психологическо подпомагане; мотивационно обучение; предоставяне на
обучение; включване в стажуване, чиракуване, заетост в т.ч. в сферата на социалната
икономика; насърчаване на самостоятелната заетост и др.;
• Направление „Подобряване достъпа до образование” – превенция на ранното отпадане
от училище; интеграция в образователната система на деца и младежи; подобряване
достъпа до образователни услуги за ранно детско развитие; ограмотяване на възрастни;
• Направление „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги” – подобряване
достъпа до и предоставяне на качествени социални и здравни услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни услуги, съгласно специфичните потребности на целевата група;
предоставяне на индивидуални консултации и социално-здравна медиация на представителите на целевите групи; повишаване информираността относно социалните и
здравните им права; насърчаване семейното планиране и отговорното родителство;
повишаване здравната култура и др.;
• Направление „Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи” – планиране, управление, наблюдение и оценка на инициативи за социално-икономическа интеграция на социално изключени хора, групи и маргинализирани
общности и за общностно развитие; общностни дейности за промяна на практики,
имащи негативно влияние върху социалното включване; подкрепа за включване на
целевите групи в процесите на формиране и изпълнение на национални и местни
политики; инициативи за преодоляване на стереотипи; инициативи за популяризиране
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на културната идентичност на етнически общности, вкл. в сферата на традиционните
дейности и талантите (занаяти и изкуства).

Допустими разходи:

При отпускане на безвъзмездна финансова помощ ще бъдат взети под внимание само “допустимите разходи”. Те се определят на база изискванията на ПМС № 119/ 20.05.2014г. за приемане
на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния
фонд на Европейския съюз и от Европейския фонд за морско дело и рибарство, разпоредбите
на Регламент № 1303/2013, Регламент № 1304/2013, Регламент № 966/2012 и приложимото
национално законодателство за финансовата рамка 2014 – 2020 г.

Финансови параметри за проектите

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност
на 40 000 евро.
Максимална стойност на общите допустими разходи е левовата равностойност на 200 000 евро.

Интензитет и размер на финансовата помощ:

100 % от общите допустими разходи

Мярка 3.2.3 „Активно приобщаване, включително с оглед
насърчаване на равните възможности и активното участие и
по-добрата пригодност за заетост“
Цели

Създаване на устойчива и качествена заетост за уязвимите групи, чрез подобряване на образователното равнище, достъпа до социални услуги и преодоляване на соци-ална изолация /
СЦ 3.2 от Стратегията/;
Увеличаване на броя на хората с увреждания, които са започнали да търсят работа или са
заети, чрез предоставяне на социални и здравни услуги, вкл. чрез интегрирани мерки за хора
с увреждания и техните семейства/СЦ 2 на ПО2 ИП2 на ОП РЧР/.

Обхват на мярката

Географски обхват - цялата територия на МИГ “Дългопол-Смядово“;
Обхват на инвестициите - Мярката подкрепя дейностите от Инвестиционен приоритет
2„Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното
участие и по-добрата пригодност за заетост” на Приоритетна ос 2 “Намаляване на бедността и
насърчаване на социалното включване“ на ОП „РЧР“ .
Инвестициите следва да са насочени към комплексни интегрирани мерки, насочени към подобряването на достъпа до социални и здравни услуги и повишаване равнището на заетост на
хората с увреждания, както и до връщането на пазара на труда на членове на семействата,
полагащи грижи за лицата с увреждания.
Целеви групи: Хора с увреждания и техните семейства; възрастни в риск; служители на
доставчици на социални и здравни услуги;

Допустими получатели:

Работодатели /микро- и МСП/; Община Смядово, община Дългопол; НПО, регистрирани поделения на вероизповеданията
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Задължително изискване е кандидатите да отговарят на разпоредбите на чл.18 от Наредба
22/2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за
ВОМР“ на мярка 19 „ВОМР“ от ПРСР за периода 2014-2020

Допустими дейности и разходи
Допустими дейности

• Предоставяне на услуги за семейства с деца (включително деца с увреждания), услуги по
превенция (семейно консултиране, превенция на изоставянето и други) и на подкрепящи
услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни услуги в общността или в семейна среда;
• Реализация на интегрирани подходи за насърчаване участието на пазара на труда на
лица, полагащи грижи за зависими членове на семейства,
• Подобряване достъпа до заетост на хората с увреждания и други уязвими групи чрез
интегрирани комплексни мерки и предоставяне на подкрепящи услуги, вкл. в общността;
• Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, в т.ч. чрез целеви
действия, насочени към уязвими групи;
• Местни социални дейности за социално включване.

Допустими разходи:

При отпускане на безвъзмездна финансова помощ ще бъдат взети под внимание само “допустимите разходи”. Те се определят на база изискванията на ПМС № 119/ 20.05.2014г. за приемане
на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния
фонд на Европейския съюз и от Европейския фонд за морско дело и рибарство, разпоредбите
на Регламент № 1303/2013, Регламент № 1304/2013, Регламент № 966/2012 и приложимото
национално законодателство за финансовата рамка 2014 – 2020 г.

Финансови параметри за проектите

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност
на 50 000 евро.
Максимална стойност на общите допустими разходи е левовата равностойност на 200 000 евро.

Интензитет и размер на финансовата помощ

до 100 % от общите допустими разходи
По мярката се прилагат правилата за минимална помощ (правилото de minimis) по смисъла
на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на
членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) към помощта
de minimis, публикуван в Официален вестник на ЕС L 352 от 24.12.2013 г.
ОПИК

Мярка 1.1.2 „Подкрепа на предприемачеството“
Цели:

Развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив бизнес;
Подобряване нивото на оцеляване на МСП, включително чрез насърчаване на предприемачеството;
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Обхват на мярката:

Географски обхват - цялата територия на МИГ “Дългопол-Смядово“;
Обхват на инвестициите - Мярката подкрепя дейностите от Инвестиционен приоритет
2.1: „Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството“ на Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП „ в частност тези, които допринасят повишаване
на предприемаческата активност за икономически растеж.
Обхват на дейностите: Мярката ще подкрепя дейности в секторите, изведени като приоритетни съгласно Националната стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия
2014-2020 /НСНМСП/, а именно:
Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства.
Интензивни на знание услуги.
Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства.

Допустими получатели

Стартиращи (новорегистрирани) и съществуващи предприятия в определените в Националната
стратегия за насърчаване на МСП сектори, както и предприятия, развиващи своята дейност
в областта на културните и творческите индустрии, предприятия развиващи нови продукти
и услуги, свързани със застаряването на населението, полагане на грижи и здравеопазване,
социално предприемачество и др.
Задължително изискване е кандидатите да отговарят на разпоредбите на чл.18 от Наредба
22/2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за
ВОМР“ на мярка 19 „ВОМР“ от ПРСР за периода 2014-2020

Допустими дейности и разходи:
Допустими дейности:

Предвижда се подкрепа на идеи, които ще се реализират от жени-предприемачи, стартиращи
предприемачи – лица до 29 годишна възраст и за лица на възраст над 50 г., стартиращи собствен бизнес, предприятия, разработващи нови продукти и услуги, свързани със застаряване на
населението, полагане на грижи и здравеопазване, в т.ч. социално предприемачество
допустими разходи:
При отпускане на безвъзмездна финансова помощ ще бъдат взети под внимание само “допустимите разходи”. Те се определят на база изискванията на ПМС № 119/ 20.05.2014г. за приемане
на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния
фонд на Европейския съюз и от Европейския фонд за морско дело и рибарство, разпоредбите
на Регламент № 1303/2013, Регламент № 1304/2013, Регламент № 966/2012 и приложимото
национално законодателство за финансовата рамка 2014 – 2020 г.

Финансови параметри за проектите

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност
на 25 000 евро.
Максимална стойност на общите допустими разходи е левовата равностойност на 200 000 евро.

Интензитет и размер на финансовата помощ до 90 %;

По мярката се прилагат правилата за:
минимална помощ (правилото de minimis) по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на КомиМИГ Дългопол - Смядово
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сията от 18 декември 2013 г. от-носно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) към по-мощта de minimis, публикуван в Официален
вестник на ЕС L 352 от 24.12.2013 г.

Мярка 1.1.3 „Капацитет за растеж на МСП“
Цели

Развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив бизнес;
Повишаване на производителността и експортния потенциал МСП на територията на МИГ.

Обхват на мярката

Географски обхват - цялата територия на МИГ “Дългопол-Смядово“;
Обхват на инвестициите - Мярката подкрепя дейностите от Инвестиционен приоритет
2.2: „„Капацитет за растеж на МСП” на Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за
растеж на МСП „ в частност тези, които подкрепят растежа на предприятия чрез насърчаване
на използването на информационни и комуникационни технологии и услуги.
Обхват на дейностите: Мярката ще подкрепя дейности в секторите, изведени като приоритетни съгласно Националната стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия
2014-2020 /НСНМСП/, а именно:
Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства.
Интензивни на знание услуги.
Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства.

Допустими получатели

МСП според НСНМСП /Национална стратегия за насърчаване на малки и средни предприятия/,
а именно малките и средните предприятия в секторите на добивната промишленост, преработвателната промишленост и услугите (нефинансовите предприятия в секторите от В до М
според Класификатора на икономическите дейности - КИД - 2008). Статусът на предприятията
като микропредприятия, малки или средни предприятия се определя в съответствие с чл. 3 и
чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия.
Задължително изискване е кандидатите да отговарят на разпоредбите на чл.18 от Наредба
22/2015 г.

Допустими дейности и разходи:
Допустими дейности:

• Общите производствени инвестиции за подобряване на производствения капацитет за
растеж и създаване на конкурентни предимства чрез ефективното и ефикасно използване
на факторите на производството и чрез изграждането на възможности за възприемане
и адаптиране на европейски и международни знания и технологии ще включва мерки за
повишаване на производителността, ефективното и ефикасно използване на факторите
на производство (човешки капитал, природни ресурси и технологии), подобряване на
производствените процеси чрез инвестиции в дълготрайни материални и нематериални
активи, въвеждане на водещи технологични решения и/или реинженеринг на процеси,
разширяване на производството чрез добавяне на нови характеристики или подобряване
на съществуващите продукти и услуги и диверсификация на дейността чрез разнообразяване на портфолиото на предприятията и достъп до пазари;
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• Подкрепа за растеж на предприятия чрез насърчаване на използването на информационни и комуникационни технологии и услуги – подкрепата ще бъде насочена
към подобряване на качеството на съществуващи процеси, продукти и услуги чрез
разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения, включително
„виртуализирани―, „облачни―, „мобилни―: за управление на бизнеса, включително
такива за интеграция на различни звена и локации на дадено дружество, системи за
автоматизирано проектиране, инженерни дейности и производство; за трансформиране
на бизнес и операционни процеси, които водят до повишаване на производителността и
конкурентоспособността; електронни платформи за бизнес за подобряване на достъпа
до чужди пазари.

Допустими разходи:

При отпускане на безвъзмездна финансова помощ ще бъдат взети под внимание само “допустимите разходи”. Те се определят на база изискванията на ПМС № 119/ 20.05.2014 г. за приемане
на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния
фонд на Европейския съюз и от Европейския фонд за морско дело и рибарство, разпоредбите
на Регламент № 1303/2013, Регламент № 1304/2013, Регламент № 966/2012 и приложимото
национално законодателство за финансовата рамка 2014 – 2020 г.

Финансови параметри за проектите:

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност
на 25 000 евро.
Максимална стойност на общите допустими разходи е левовата равностойност на 200 000 евро.
Интензитет и размер на финансовата помощ до 90%
По мярката се прилагат правилата за:
минимална помощ (правилото de minimis) по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията
от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) към помощта de minimis, публикуван в Официален вестник
на ЕС L 352 от 24.12.2013 г.

За контакти:

За община Дългопол:
Злати Златев - председател на УС
е-mail: adv.zlatev@abv.bg
Ганка Георгиева - член на УС
е-mail: snc.dalgopol@gmail.com
Тел. 0517/22185

За община Смядово:
Димитрина Маринова - член на КС
dim.marinova@abv.bg
тел. 0535/12130
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