Подробен ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СВОМР
НА СНЦ „МИГ- АЙТОС” ЗА 2017 Г.
Първи прием - 16.04 - 20.05
Номер и
наименование на
мярката
Мярка 4.1.1
„Подкрепа за
инвестиции в
земеделски
стопанства“

Допустими дейности

Допустими са само дейности на
територията на МИГ, които водят
до подобряване на цялостната
дейност на земеделското стопанство
чрез:

Индикативе
Размер на проекта
н
Мин.
Макс.
разполагае
размер на размер на
м бюджет в
проект в
проект в
лева
лева
лева
200 000.00
10 000.00
200 000.00

Макс
стойност на Финансиране
субсидията
%
в лева
100 000.00

50 - 90%

Допустими бенифициенти

Период на
подаване
на проекти
16.04 -

1. да са регистрирани като 20.05.2017
земеделски стопани съгласно
чл. 7, ал. 1 от Закона за
подпомагане на земеделските
производители;

1. внедряване на нови продукти,
процеси и технологии и обновяване
на
наличните
производствени
материални и/или нематериални
активи; или

2. минималният стандартен
производствен
обем
на
земеделското им стопанство
е не по-малко от левовата
равностойност на 8000 евро;

2.насърчаване на сътрудничеството
с
производителите
и
преработвателите на земеделски
продукти; или

3. ако са юридически лица,
трябва да са:

4. повишаване на енергийната
ефективност
в
земеделските
стопанства; и/или

а) получили за предходната
или текущата финансова
година приход от земеделски
дейности или участие и
подпомагане по схемата за
единно плащане на площ,
включително
приход
от
получена
публична
финансова помощ, директно
свързана с извършването на
тези дейности, или приход от
преработка на земеделска
продукция
или
услуги,
директно
свързани
със
земеделски дейности, или
получена
публична
финансова помощ;

б)
регистрирани
по
Търговския закон, Закона за
кооперациите, Закона за
вероизповеданията
или
създадени по Закона за
Селскостопанската
академия.
в)
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.

5.подобряване условията на труд,
подобряване
на
хигиенните,
ветеринарните, фитосанитарните,
екологичните и други условия на
производство; или

6. подобряване
произвежданите
продукти; или

качеството на
земеделски

Допустими
са
само
кандидати със седалище за
ЮЛ и постоянен адрес за
физическите
лица
на
територията на МИГ Айтос.

7. осигуряване на възможностите за
производство
на
биологични
земеделски продукти.
Мярка 4.2.1
„Инвестиции в Допустими са само дейности на
преработка
територията на МИГ и са за:
/маркетинг на
селскостопански
продукти“

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

200 000.00

10 000.00

200 000.00

100 000.00

50.00%

16.04 20.05.
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.
Допустими са само кандидати
със седалище за ЮЛ и
постоянен адрес за физическите
лица на територията на МИГ
АЙТОС.

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

800 000.00
Допустими са само дейности на
територията на МИГ и са за:

1. Строителство, реконструкция и/или
рехабилитация на нови и
съществуващи общински пътища,
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
3. 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;
4. Реконструкция и/или ремонт на
общински сгради, в които се
предоставят обществени услуги, с цел
подобряване на тяхната енергийна
ефективност;

20 000.00

391 000.00

391 000.00

100.00%

16.04 - 20.05

1. Община Айтос
2. Юридически лица с
нестопанска цел за дейности,
свързани със социалната и
спортната инфраструктура,
образованието и културния
живот;

3. Читалища за дейности,
свързани с културния живот;

Допустими са само кандидати
със седалище за ЮЛ и
постоянен адрес за физическите
лица на територията на МИГ
Айтос.

5. Изграждане, реконструкция, ремонт,
оборудване и/или обзавеждане на
спортна инфраструктура;
6. 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;

Мярка 6.4.1
„Инвестиции в
подкрепа на
неземеделски
дейности“

7. Реконструкция, ремонт, оборудване
и/или обзавеждане на общинска
образователна инфраструктура с
местно значение.
Допустими са само дейности на
територията на МИГ и са за:

1. Развитие на туризъм (изграждане и
обновяване на туристически обекти и
развитие на туристически услуги);
2. Производство или продажба на
продукти, които не са включени в
Приложение 1 от Договора за
функциониране на Европейския съюз
(независимо от вложените продукти и
материали);
3. Развитие на услуги във всички
сектори (например: грижи за деца,
възрастни хора, хора с увреждания,
здравни услуги, счетоводство и
одиторски услуги, ветеринарни
дейности и услуги базирани на ИТ и
др.).;

692 548.00

10 000.00

200 000.00

150 000.00

75.00%

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.
Стопанството на кандидати,
земеделски стопани, трябва да
има стандартен производствен
обем над 2 000 евро.

Допустими са само кандидати
със седалище за ЮЛ и
постоянен адрес за физическите
лица на територията на МИГ.

03.09 07.10.

4. Производство на енергия от
възобновяеми енергийни източници за
собствено потребление;
5. Развитие на занаяти (включително
предоставяне на услуги, свързани с
участието на посетители в
занаятчийски дейности) и други
неземеделски дейности.
Допустими са само дейности на
територията на МИГ и са за:

Мярка 7.5
Инвестиции за
публично ползване
в инфраструктура
1. Изграждане, реконструкция, ремонт,
за отдих,
закупуване на оборудване и/или
туристическа
обзавеждане на туристически
инфраструктура
информационни центрове;

200 000.00

10 000.00

200 000.00

20 000.00

100.00%

03.09 07.10.
1. Община Айтос;

2. Юридически лица с
нестопанска цел със седалище
на територията на МИГ.

2. Изграждане, реконструкция, ремонт,
закупуване на оборудване и/или
обзавеждане на посетителските
центрове за представяне и експониране
на местното природно и културно
наследство;
3. Изграждане, реконструкция, ремонт,
закупуване на оборудване и/или
обзавеждане на центровете за изкуство
и занаяти с туристическа цел;
4. 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;

5. 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).

Председател УС МИГ Айтос : …………………………………
СТОЯН СТОЯНОВ

