ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – АЙТОС”
ОБЯВА
за прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Айтос”
от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С НЯКОЛКО
КРАЙНИ СРОКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
BG06RDNP001-19.331 МИГ АЙТОС-МЯРКА 4.2.1 „ИНВЕСТИЦИИ В
ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“

1. Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ :
Насърчаване създаването, развитието и подобряване на цялостната дейност на предприятия
от хранително-преработвателната промишленост, включително къси вериги на доставка.
2. Допустими кандидати:
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.
Кандидатите по т. 1, 2 и 3 трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за
кооперациите.
Кандидатите – земеделски стопани (по т.1) към датата на подаване на проектното
предложение трябва да са регистрирани като земеделски стопани съгласно Наредба № 3 от
1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 )
Допустими са само кандидати със седалище и адрес на управление за еднолични търговци и
юридически лица и постоянен адрес за физическите лица на терит орията на МИГ-Айтос.
3. Допустими дейности:
1. Внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на
използването им, и/или
2. Внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или
3. Намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или
4. Постигане на съответствие с ново въведени стандарти на ЕС, и/или
5. Подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или
6. Опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и
отпадъци, и/или
7. Подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или
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8. Подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или
9. Подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост,
и/или
10. Подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез
преработка на първични земеделски биологични продукти.
4. Допустими разходи:
Допустими за подпомагане по настоящата процедура са следните 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 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;
4. Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение
на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на МИГ;
5. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни
средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция,
използвани и произвеждани от предприятието;
6. Изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са
собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са пряко
свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг;
7. Разходи /включително чрез финансов лизинг/ за достигане на съответствие с
нововъведените стандарти на ЕС, чийто крайни дати, за задължително въвеждане и гратисни
периоди, са в рамките на срока за прилагане на Стратегията за ВОМР.
8. Разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за
управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за
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управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията само когато тези
разходи са част от общ проект на кандидата;
9. Закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
10. За ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки
и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
11. Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари
за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на
проекти, 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 10.
Допустимите разходи по т. 11 не може да превишават следните стойности:
а) За консултантски услуги, свързани с подготовката и управлението на проекта, като част от
разходите по т. 11 не могат да превишават 5 на сто от допустимите разходи по т. 1 - 10;
б) Разходите за изготвяне на технически и работен проект в случаите на строителномонтажни дейности, като част от разходите т. 11 не могат да превишават 2,25 на сто от
допустимите разходи по т. 1 - 10;
в) Разходите за изготвяне на технологичен проект, когато не е включен в разходите по т. 2,
като част от разходите по т. 11 не могат да превишават 2,25 на сто от допустимите разходи
по т. 1 - 10;
г) Разходите за строителен надзор като част от разходите по т. 11 не могат да превишават
едно на сто от допустимите разходи по т. 1 - 10;
д) Разходите за предпроектни проучвания, правни услуги и хонорари за архитекти и
инженери, извън тези по букви а) ,б), в) и г), като част от разходите по т. 11 не могат да
превишават 1,5 на сто от допустимите разходи по т. 1 - 10.
Разходите за закупуване на земя, сгради и други недвижими имоти по т. 3 и 4 не могат да
надхвърлят 10 на сто от общия размер на допустимите разходи по т. 1 и 2 и т. 5 - 10.
5. Период за прием и място на подаване на проектните предложения:
Начална дата за подаване на проектните предложения: 04.05.2020 г.
Краен срок за подаване на проектните предложения: 09.06.2020 г., до 17.00 часа
Трети прием – при наличие на остатъчни средства след втори прием, ще бъде обявен от
01.09.2020 г.
В рамките на определения срок за съответния прием 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 обявения краен срок не подлежи на
оценка и ще бъде отхвърлено.
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6. Бюджет на процедурата:
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 100 693, 00
лева.
7. Минимален и максимален размер на финансовата помощ за конкретен проект:
Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е 4 000, 00 лева (за
проекти, представени от големи предприятия) и 5 000, 00 лева (за проекти, представени от
микро-, малки или средни предприятия)
Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е 80 000, 00 лева (за
проекти, представени от големи предприятия) и 100 000, 00 лева (за проекти, представени от
микро-, малки или средни предприятия)
Минимален и максимален размер на общите допустими разходи за конкретен проект:
Минимален размер на общите допустими разходи за проект е 10 000, 00 лева
Максимален размер на общите допустими разходи за проект е 200 000, 00 лева
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, а за проекти, представени от големи предприятия, финансовата
помощ е в размер на 40 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане
разходи.
8. Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест:
Критерии

Точки

1. Предприятието е класифицирано като микро, съгласно препоръка на ЕС
2003/361/ЕС
2. Проекти, насърчаващи интеграцията на земеделските стопани
Предприятието на кандидата предвижда в бизнес плана преработката на
минимум 65 % собствени или на членовете на групата/организация на
производители или на предприятието суровини (земеделски продукти)
3. Инвестициите са за преработка на плодове и зеленчуци и
мляко
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4. Проектът създава нови работни места
- до 3 работни места – 10 точки
- над 3 работни места – 20 точки

20

5. Минимум 10 % от допустимите инвестиционни разходи са за подобряване
на енергийната ефективност на предприятието

10

6. Иновативност - въвеждане на нови за територията практика, и/или услуга
и/или продукт в предприятието - над 30 % от допустимите инвестиционни
разходи по проекта са свързани с иновации в предприятието

10

7. Проектът включва преработка и производство на биологични продукти

10

8. Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна инвестиция

10

9. Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда
- над 30 % - от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната
среда - 3 т.
- над 50 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната
среда - 5 т.
10. Проектът предвижда използването на местни доставчици на стоки и/или
услуги
ОБЩО

5

5
100

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 10 точки.
9. Начин на подаване на проектните предложения:
Проектните предложения по обявената процедура се подават от кандидата или от
упълномощено от него лице единствено и изцяло по електронен път чрез попълване на уеб
базиран Формуляр за кандидатстване и придружителните документи чрез Информационната
система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България
(ИСУН 2020) http://eumis2020.government.bg/ единствено с използването на Квалифициран
електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес:
https://eumis2020.government.bg
10. Лице,/а за контакт и място за достъп до подробна информация:
Лице за контакт: Марийка Георгиева – Изпълнителен директор на СНЦ «МИГ-Айтос
Адрес: гр. Айтос, област Бургас, ул. «Васил Левски» № 2
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Телефон: 0886396816
Адрес на електронна поща: mig_aytos@abv.bg
Пълният пакет документи по процедурата (Условия за кандидатстване, Условия за
изпълнение и приложенията към тях) са публикуван на следните интернет адреси: http://migaytos.com/bg/ и на сайта на ИСУН 2020 - https://eumis2020.government.bg
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