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 e-mail: migtk@abv.bg

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 -19-338
МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ
Подмярка 19.7.6 „Подкрепа за поддържане, възстановяване и подобряване на културното
и природното наследство в територията „ прием 2019/2020 г.
към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ –
КРУШАРИ
На основание Решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Тервел-Крушари” от
20.11.2019г. и Заповед №22 /20.11,2019г. , 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 № BG06RDNP001-19-338
МИГ Тервел-Крушари
Подмярка 19.7.6 „Подкрепа за поддържане, възстановяване и подобряване на културното
и природното наследство в територията „
ЦЕЛ:
Целта на настоящата подмярка е да посрещне нуждите на местните общности за съхраняване
и популяризиране на местната идентичност посредством културното и природно наследство.
Важна цел на мярката е да създаде условия за опознаването и оценяването на собствената
територия, което е предпоставка за постигането на устойчива общност в дългосрочен план.
1.

ПРИЛОЖНО ПОЛЕ НА ПОДМЯРКАТА И ИЗКЛЮЧЕНИЯ .
В обхвата на тази подмярка се предоставя безвъзмездна финансова помощ за материални и
нематериални инвестиции и дейности за възстановяване, съхранение и популяризиране на
културните традиции и идентичност на селския район и опазване и популяризиране на
природните дадености и богатство от територията на МИГ.
По мярката ще се финансират същинските дейности за поддържане и развитие на културното и
природно наследство - празници, фестивали, развитие на информационно-комуникационни
умения между поколенията в общността, възстановяване на традиционни костюми и носии,
осигуряване на инструменти, оборудване, реквизити, обзавеждане и др., подпомагащи
културната дейност.
2.

3.
ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:
Допустими кандидати по 19.7.6 „Подкрепа за поддържане, възстановяване и подобряване
на културното и природното наследство в територията „ финансирана от Европейски
земеделски фонд за развитие на селските райони са:

Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), които имат седалище на територията
на МИГ Тервел – Крушари и осъществяват дейностите по проекта на същата територия.

Регистрирани са преди повече от 1 година, включително читалища, регистрирани по Закона за
читалищата;

Община Тервел и Община Крушари;
Задължително изискване е кандидатите да отговарят на разпоредбите на чл.18 от
Наредба № 22/2015г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на
стратегии за ВОМР".
4.
ДОПУСТИМИТЕ ДЕЙНОСТИ
В обхвата на тази подмярка се предоставя безвъзмездна финансова помощ за материални и
нематериални инвестиции и дейности за възстановяване, съхранение и популяризиране на
културните традиции и идентичност на селския район и опазване и популяризиране на
природните дадености и богатство от територията на МИГ.
Допустими са само дейности на територията на МИГ за:
А/ Проучване, поддържане, възстановяване, популяризиране и подобряване на
културното наследство.
Подпомагат се материални и нематериални инвестиции, които водят до:
 Подготовка и организация на местни културни събития, като фолклорни празници и събори,
панаири, фестивали и др.
 Проучвания и изработване на материали във връзка с идентификация и/или документиране
и/или изследване, и/или съхраняване на елементи от нематериалното културно наследство;
 Създаване, съхраняване или обогатяване на етнографски, природни и исторически сбирки;
 Дейности, свързани с проучвания, запазване и популяризиране на автентичен фолклор и
местни традиции, възстановяване на празници, обичаи и храни;
 Създаване на клубове за проучване, изучаване, съхранение и популяризиране на културното
наследство - местната култура, бит, кулинария, история, традиции, включително – музика и
изобразително изкуство, традиционни занаяти, обичаи и ритуали, неписана традиция;
 Участия във фестивали, събори, изложби, семинари и др. за представяне на местни обичаи,
традиции, фолклор и елементи на местното нематериално културно наследство.
 Възраждане и предаване на различни аспекти на културни традиции и наследство и
популяризирането им чрез организиране и провеждане на мероприятия във връзка с местни
културни обичаи и традиции, като: временни и постоянни тематични изложби; фестивали,
събори, семинари, тематични концерти и постановки, конкурси (без външни продукции);
Б/ Поддръжка, възстановяване и подобряване на природното наследство в райони на
природни забележителности:
Подпомагат се материални и нематериални инвестиции, които водят до:
 Опазване, възстановяване, подобряване и поддръжка на природното наследство и селския
ландшафт, включително на природни дадености, забележителности и територии от особено
значение за местната общност (включително местата по Натура 2000), на ценни за територията
природни образувания, растения, дървесни видове и животни, вековни дървета;
 Възстановяване и подобряване на малкомащабна инфраструктура за отдих и развлечение,
например: заслони, информационни и указателни табели, пътеки и др.
ВАЖНО! Допустими са само дейности на територията на МИГ Тервел – Крушари
5.
ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ
Допустими за финансово подпомагане са разходите за:
1. Изграждане, реконструкция, рехабилитация или ремонт на обекти на културно
наследство и на природното наследство в райони на природни забележителности:
1.1. Разходи свързани с проучване, консервиране и/или възстановяване на паметници на
културата, места с висока природна стойност и терените около тях, включително за
необходимите СМР.
1.2. Разходи за създаване, възстановяване и подобряване на малкомащабна туристическа или

културна инфраструктура.
2. Закупуване на инвентар, съоръжения, оборудване, обзавеждане, (като музикални
инструменти, сценични облекла, носии, витрини за изложби, стелажи, декори и др.)
3. Проучвания, разработка и маркетинг на културното наследство и на природното наследство
в райони на природни забележителности.
3.1. Разходи за проучвания, за идентифициране, документиране, изследване и/или
съхраняване на природното и нематериалното културно наследство.
3.2. Разходи за организиране и провеждане на фестивали, събори, изложби, семинари и др.
3.3. Разходи за участие във фестивали, събори, изложби, семинари и др.
3.4. Разходи за възстановяване, реставрация, съхраняване и обогатяване на сбирки
(исторически, етнографски и др.)
3.5. Разходи за изготвяне на информационни материали различни от брошури, такива като
плакати, статии, радио и телевизионни предавания, филми, видеоклипове, мултимедийни
възстановки, каталози, снимки, архиви, атласи и карти на територията, табели и др.
3.6. Създаване и поддържане на интернет страници,
3.7. Разходи за публикации на изследвания и доклади.
3.8. Закупуване на литература, партитури и др. подобни, необходими за изпълнение на
дейностите.
3.9. Разходи за организиране и провеждане на срещи;
3.10. Разходи, необходими за изграждането на партньорства и създаване на мрежи между
различни културни институции (музеи, музейни сбирки, читалища, общини, НПО и частни
лица).
6.
ПЕРИОД НА ПРИЕМА И МЯСТО НА ПОДАВАНЕ НА
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Първи прием: Начало: 20.12.2019 г.
/ Краен срок 06.03.2020г. 17.30 часа.
Втори прием: Начало: 27.04.2020 г.
/ Краен срок: 17.06.2020г. 17:30 часа.

ПРОЕКТНИ

Вторият прием по мярката ще бъде обявен след приключване на Първи прием и одобрени от МИГ проекти,
единствено и само при наличен остатъчен финансов ресурс, формиран като разлика между първоначално
одобрената сума по мярката от Стратегията и общата сума на определения финансов ресурс за одобрените в
настоящата процедура проекти.

В рамките на определените 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.
Проектно предложение, подадено след крайния срок, няма да бъде оценявано в изпълнение на
изискванията на чл. 9, ал. 1, т.1 от ПМС № 162/05.07.2016 г. за определяне на детайлни правила
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от
Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.
7.

БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА:

Общ размер на безвъзмездната
финансова помощ
150 000 лв.
100%

Средства от ЕЗФРСР
(сума / процент)

Национално
съфинансиране

135 000 лв.
90%

(сума / процент)
15 000 лв.
10%

8.
МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ,
ПРЕДОСТАВЯНА ЗА ПРОЕКТ:
Минимални и максимални стойности за един проект:
 Минимален размер на допустимите разходи за проект - 2 000 лева.
 Максимален размер на допустимите разходи за проект - 30 000 лева.
Интензитет на финансовата помощ.


100 % за получател публично лице и проектът не генерира приход;
Минимален размер на БФП при интензитет на подпомагане 100% -2 000лв.
Максимален размер на БФП при интензитет на подпомагане 100% -30 000лв.

70 % за получател публично лице и проектът генерира приход.
Минимален размер на БФП при интензитет на подпомагане 70% -1 400лв.
Максимален размер на БФП при интензитет на подпомагане 70% -21 000лв.
9.
КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ;
ТОЧКИ
Критерии за оценка
1.Проектът е за популяризиране и подобряване на културното наследство
20
2.Проектът е за популяризиране на културното наследство на малцинствени
20
общности
3.Проектът е за провеждане на традиционно за територията събитие
20
4.Проектът е за популяризиране, социализиране, подобряване на условията на обект
20
- представляващ историческа забележителност
5.Проектът е за популяризиране, социализиране, подобряване на условията на обект
20
- представляващ природна забележителност
Общо
100
Ще се финансират проекти и дейности, които при оценката получават минимален брой от
20 точки.
Праг за преминаване – 20 точки
Максимален праг-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 понисък 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/.

