Програма за развитие на селските райони Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони
„Европа инвестира в селските райони”

СДРУЖЕНИЕ “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ”
Тервел – 9450, ул.” Цар Калоян” № 11 , Телефон 0887469928, Факс 05751/ 2391, e-mail: migtk@abv.bg

УТВЪРДИЛ:…………………п/п………………………
ИНЖ. ЖИВКО ГЕОРГИЕВ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС

ОБЯВА
по чл.46 ал.3- ал.6 /Наредба 22/2015
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г.
чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020
№ BG06RDNP001-19-289 МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ
Подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура”
прием 2019г.
към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на
МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ
На основание Решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Тервел-Крушари” от
31.05.2019г. , и Заповед №15 от 31.05.2019 г., във връзка с чл.62, т.4 от Наредба
№22/14.12.2015г. на МЗХ и Стратегията за ВОМР на МИГ „Тервел-Крушари”
СДРУЖЕНИЕ “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ”
ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19-289 в ИСУН2020
Подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура” за прием на проектни предложения.
1.
ЦЕЛ:
Подмярка 7.2. има за цел ограничаване обезлюдяването на територията, намаляване на риска
от социално изключване и подобряване на качеството на живот.
Инвестициите по мярката целят:
 Да се подобри привлекателността на средата за живот в населените места на
територията на МИГ;
 Да се подобри достъпа на населението на територията до културни, спортни и свързани
със свободното време и отдиха услуги;
 Да се подобри достъпа на населението от територията до социални и образователни
услуги;
Чрез инвестициите в образователна инфраструктура се улеснява достъпа и качеството
на предоставяното образование и се намалява броя на преждевременно напусналите
процеса на обучение.
2.

ПРИЛОЖНО ПОЛЕ НА ПОДМЯРКАТА И ИЗКЛЮЧЕНИЯ
Подкрепата е за инвестиции за създаване на основни услуги, отнасящи се до едно
селище или група от населени места и свързаното с това обезпечаване/ рехабилитация на
сгради за предоставяне на услуги. Дейността следва да отговаря на приоритетите на Плана
за развитие на съответната община за периода 2014-2020г.;

Подмярката предоставя подкрепа за инвестиции в обществени сгради с образователно,
историческо, културно и спортно предназначение и прилежащите пространства, зелени
площи, улици, тротоари, площади и улично осветление в населените места на територията
на МИГ. Подкрепата е за инвестиции в малка по размер инфраструктура, която създава
основни услуги на населението. Тя е основен фактор за осигуряване на базови услуги на
населението в населените места.
3.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ
Допустими кандидати по мярка 7.2 са: Община Тервел и община Крушари.

4.

ДОПУСТИМИТЕ ДЕЙНОСТИ
1) Реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински, улици, тротоари, и
съоръженията и принадлежностите към тях;
2) Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване,
предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско
значение;
3) 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;
4) Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени
услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;
5) Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна
инфраструктура;
6) 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;
7) Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна
инфраструктура с местно значение в селските райони.
Допустими за подпомагане са само дейности, които ще се изпълняват на
територията на общините Тервел и Крушари.

5.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ
Допустими за финансова помощ по настоящата процедура са следните разходи :

1) Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо
имущество;
2) Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до
пазарната цена на актива;
3) Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти,
инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и
икономическата устойчивост;
Разходите по т. „3“ не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т. „1“ и „2“.
Разходите за разработване на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови
стратегии или попълване на анализ-разходи-ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни
проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението, и
отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта не следва да надхвърлят 5 на сто от
стойността на допустимите разходи;

6.
ПЕРИОД НА
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

ПРИЕМА

И

МЯСТО

НА

ПОДАВАНЕ

Начало: 09.07.2019 г./ Краен срок 08.09.2019 г. г. 17:30 часа.

НА

ПРОЕКТНИ

В рамките на определения срокове за прием на проектни предложения, кандидатите
могат да подават своите проектни предложения само по електронен път, чрез ИСУН 2020 на
следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg. Всяко проектно предложение, което
е подадено след обявените крайни срокове не се присъединява към оценителната сесия и не
подлежи на оценка.
7.

БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА:

Общ размер на безвъзмездната
финансова помощ
182 650,00 лв.
100%

Средства от ЕЗФРСР
(сума / процент)

Национално
съфинансиране

164 385,00 лв.
90%

(сума / процент)
18 265,00 лв.
10%

8.
МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ,
ПРЕДОСТАВЯНА ЗА ПРОЕКТ:
Минимални и максимални стойности за един проект:
 Минимален размер на общите допустими разходи на проект – 10 000 лв.
 Максимален размер на общите допустими разходи на проект – 300 000 лв.
 Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 10 000,00 лв.
 Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 182 650,00 лв.
9.

КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ;

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА
ТОЧКИ
1/ За проекти за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и
съществуващи улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях в
населени места; за изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено
ползване; за изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на
културна инфраструктура, инвестицията е в населени места с общо население:
o от 100 до 200 души
10
o от 200 до 300 души
20
o от 300 до 400 души
30
o от 400 до 500 души
40
o от 500 до 600 души
50
o от 600 до 800 души
60
o от 800 до 1000 души
70
o от 1000 до 1200 души
80
o над 1200 души
100
2/ За проекти за инвестиции в подобряване на образователната инфраструктура:
o Вид на училището или детското заведение:
до 70
- средищни (обслужващи повече от едно населено място) или обединени
70
училища или детски заведения с повече от 2 групи или обслужващи звена
за извънкласна работа с повече от 4 школи
- училища обслужващи само населеното място или детски заведения с 2
50
групи или обслужващи звена за извънкласна работа с повече от 3 школи
- детски заведения с една група или обслужващи звена за извънкласна работа
30
с повече от 2 школи
o Инвестицията е на обр. инфраструктура в населено място с повече от 20%
30
население от малцинствени групи съгласно обективен статистически източник.

3/ За проекти за инвестиции в подобряване на социална инфраструктура:
o за инвестиции в социално заведение, предлагащо услуги за стари/възрастни
хора
o социалната услуга обхваща:
- под 50 потребители
- от 50 до 100 потребители
- от 100 до 200 потребители
- над 200 потребители
o над 50% от потребителите на социалната услуга са от уязвимите и
малцинствени групи

40
до 40
10
20
30
40
20

Ще се финансират проекти и дейности, които при оценката получават минимален брой
от 20 точки.
Кандидатите могат да подават повече от един проект, като задължително условие е един
проект да включва само една от Дейностите от 1 до 7 посочени по-горе в т.13 Допустимите дейности за финансиране по подмярка 7.2.
Праг за преминаване – 20 точки
Максимален праг за един проект -100 точки
* Ще бъдат финансирани проектите до изчерпване на бюджета за приема по подмярката.
** В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки и за които не
достигат средства, същите ще бъдат финансирани с по-нисък интензитет на финансовата помощ, (намален
пропорционално, спрямо общата стойност на проектното предложение) след писмено съгласие на
кандидатите и предоставен допълнителен финансов анализ на проекта . Ако кандидат/и откаже да бъде
финансиран с по-нисък интензитет на финансовата помощ, това не пречи на другия /те кандидат/и да бъдат
финансирани с вече определения по-нисък интензитет на финансовата помощ. Средствата от отказал се
кандидат се прехвърлят за следваща процедура за прием на проекти.

10.
ЛИЦЕ/А ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА
ИНФОРМАЦИЯ;
Лице за контакти – Даниела Николова – тел: 0899122108
Невена Кирова – тел:0887469928
Места за достъп на информацията
В ИСУН 2020 - https://eumis2020.government.bg/;
На електронната страница на МИГ Тервел-Крушари http://www.mig-tk.org/bg/
в офиса на МИГ Тервел-Крушари – гр. Тервел, ул. „Цар Калоян“11
Искания за разяснения по обявената процедура за подбор на проектни предложения се
подават в срок до 3 седмици преди изтичането на срока за кандидатстване съгласно
(ПМС 162). Разясненията се дават в срок до 2 седмици преди изтичането на срока за
кандидатстване.
11. НАЧИНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Електронно - чрез ИСУН;
Място на подаване на проектни предложения към Стратегията за ВОМР по
настоящата процедура се извършва по електронен път в ИУН 2020, чрез попълване на
уеб базиран формуляр за кандидатстване, с използването на квалифициран
електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет
адрес: https://eumis2020.government.bg/.

