Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове

ПРОЕКТ !

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА1
СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
НА СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КОТЕЛ, СУНГУРЛАРЕ И ВЪРБИЦА“
2018 ГОДИНА
№ Наименование
по
на
ред процедурата

Мярка 4.1.
„Подкрепа за
инвестиции в
земеделски
стопанства“
Нов прием по
действащата

1

1

Цели на
предоставяната
БФП2 по
процедурата

Начин на Извършва
Общ
провеждане
не на
размер
на
предварит на БФП
процедурата
елен
по
съгласно чл. подбор на процедур
2 от ПМС № концепци
ата (в
162 от
и за
лв.)
2016 г.
проектни
предложе
ния3

Повишаване
устойчивостта и
конкурентноспос
обността
на
земеделските
стопанства чрез

Подбор на
проектни
предложения

Не

Остатъч
ни
средства
след
приклю
чването
на

Допустими
кандидати

Примерни допустими
дейности

Категории допустими
разходи

Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г
- Земеделски
- Инвестиции за Материални активи:
производители
модернизация
- Закупуване/придобиване,
/физически
и механизация
строителство
или
и юридически
пряко свързана с
обновяване на сгради и
лица/,
намаляване на
друга
недвижима
регистрирани
производствените
собственост,
използвана
за
по
разходи
и

Максимале Дата на Краен срок Представлява ли Размер на БФП за
н
обявяване за подаване процедурата/част
проект (в лв.)
% на съна
на
от нея:
финансира процедурат проектни държавна минимал Миним Максимален
не
а
предложен помощ4
на
ален
лева
ия
помощ5 лева

50 – 70
%

ноември
2018 г.

февруари
2019 г.

Да

Не

10 000

150 000

Индикативната годишна работна програма се изготвя в съответствие с чл. 26, ал. 1 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 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.
2
Безвъзмездна финансова помощ.
3
Отбелязва се „да“ или „не“.
4
По смисъла на чл. 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
5
По смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18.12.2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта
„de minimis” (ОВ, L 352 от 24.12.2013 г.).
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от 2017 г.
процедура

модернизиране на
физическия
капитал,
нематериални
активи, свързани
с организацията и
управление
на
стопанствата,
въвеждане
на
нови
и
енергоспестяващ
и
технологии,
подобряване на
предпазарната
подготовка
и
съхранение
на
продукцията.

първия
прием
от 2017
г.

Наредба No3
От 1999 г.
- Признати
групи
производители
и признати
организации
на
производители
на земеделски
продукти

повишаване
производителността
на труда;
- Инвестиции за
постигане
съответствие с
нововъведени
стандарти на
Общността
приложими за
съответните
стопанства;
- Инвестиции пряко
свързани
с подобряване
на енергийната
ефективност
на стопанствата;
- Инвестиции за
Съхранение на
земеделската
продукция с цел
запазване
качеството
на
продукцията;
- Инвестиции в
машини
и
съоръжения за
опазване на
околната среда,
включително за
съхранение на
оборска тор;
- Инвестиции в
недвижима
собственост
свързана
с дейността на
земеделските
стопанства;
- Инвестиции за
създаване и/или
презасаждане на
трайни насаждения,
десертни лозя,
медоносни дървесни
видове за
производство на
мед и бързорастящи
храсти и дървесни
видове
за
производство на
биоенергия;
- Инвестиции за

земеделското производство
в стопанство, включително
такава
използвана
за
опазване
на
околната
среда.
Закупуване
и/или
инсталиране
на
нови
машини, съоръжения и
оборудване, необходими за
подобряване
на
земеделския производствен
процес,
включително
свързани с опазване на
околната среда, съхранение
и подготовка за продажба
на земеделска продукция
от
стопанството,
получаване на топлинна
и/или електро- енергия,
необходими
за
земеделските дейности в
стопанството, подобряване
на
енергийната
ефективност.
Създаване
и/или
презасаждане на трайни
насаждения, включително
трайни насаждения от
десертни лозя, медоносни
дървесни
видове
/за
производство на мед/ и
други
бързо
растящи
храсти и дървесни видове,
използвани
за
производство
на
биоенергия.
Инвестиции
за
съоръжения и съответно
оборудване необходимо за
производството на мед и
други пчелни продукти,
както и за развъждането на
пчели-майки.
- Закупуване на земя,
необходима
за
изграждане/модернизиране
на сгради, помещения и
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производство на
енергия от
възобновяеми
енергийни
източници
за нуждите на
земеделските
стопанства
.

други недвижими активи
предназначени
за
земеделските
производствени дейности
и/или
за
създаване/презасаждане на
трайни насаждения /до 10
% от общия размер на
допустимите
инвестиционни разходи.
Закупуване
на
специализирани
земеделски
транспортни
средства – като например
камиони,
цистерни
за
събиране мляко, хладилни
превозни
средства
за
транспортиране
на
продукция,
превозни
средства за транспортиране
на живи животни и птици,
и др.
г.
Нематериални активи:
- Общи разходи свързани
със съответния проект за
предпроектни проучвания,
такси,
хонорари
за
архитекти, инженери и
консултантски
услуги,
консултации за екологична
и
икономическа
устойчивост на проекти,
проучвания за техническа
осъществимост на проекта.
Тези разходи не могат да
надхвърлят 12 % от общия
размер на допустимите
разходи по проекта.
Разходи за ноу-хау,
придобиване на патенти
права и лицензи, разходи за
регистрация на търговски
марки
и
процеси
необходими за изготвяне и
изпълнение на проекта;
- Закупуване на софтуер;
- Разходите свързани за
достигане съответствие с
международни
признати
стандарти, като: Въвеждане

3

на системи за управление
на
качеството
в
земеделските стопанства,
въвеждане
на
добри
производствени практики,
подготовка
за
сертификация.

2

Мярка 4.2.
«Инвестиции в
преработка/ма
ркетинг на
селскостопанс
ки продукти»
Нов прием по
действащата
от 2017 г.
процедура

Пови
шаване
на
конкурентоспосо
бността,
устойчивостта и
икономичската
ефективност на
предприятията от
хранителнопреработвателния
сектор.
Повишаване
производителност
та
на
труда,
подобряване на
качеството,
добавяне
на
стойност
и
преработка
на
земеделска
продукция.

Подбор на
проектни
предложения

Не

Остатъч
ни
средства
след
приклю
чването
на
първия
прием
от 2017
г.

1.Земеделски
производители
/Физически и
Юридически
лица/,
регистрирани
по Наредба № 3
от 1999 г;
2.
Признати
групи
или
организации на
производители
за инвестиции,
които са от
полза на цялата
група
или
организация на
производители;
3.Еднолични
търговци
и
юридически
лица, различни
от кандидатите
по т. 1 и 2.

Допустими са само
дейности на
територията на
МИГ и са за:
Инвестиции
в
материални
и
нематериални
активи, които водят
до подобряване на
цялостната дейност
на
предприятието
чрез:
- внедряване на
нови
и/или
модернизиране на
наличните
мощности
и
подобряване
на
използването
им,
и/или
-внедряване на нови
продукти, процеси и
технологии,
вкл.
къси
вериги
на
доставка и/или
- намаляване на
себестойността на
произвежданата
продукция, и/или
-постигане
на
съответствие
с
нововъведени
стандарти на ЕС,
и/или
- подобряване на
сътрудничеството с
производителите на
суровини, и/или
опазване
на

Материални
и
нематериални активи за:
-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;
- 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,

50%

декемвр
и
2018 г.

март
2019 г.

Да

Не

20 000

180 000
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околната
среда,
включително
намаляване
на
вредните емисии и
отпадъци, и/или
-подобряване
на
енергийната
ефективност
в
предприятията,
и/или
-подобряване
на
безопасността
и
хигиенните условия
на производство и
труд, и/или
- подобряване на
качеството
и
безопасността
на
храните и тяхната
проследяемост,
и/или
- подобряване на
възможностите за
производство
на
биологични храни
чрез преработка на
първични
земеделски
биологични
продукти.

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;
- 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;
- закупуване на сгради,
помещения
и
други
недвижими
имоти,
необходими за изпълнение
на проекта, предназначени
за
производствени
дейности на територията на
МИГ
- закупуване, включително
чрез финансов лизинг, на
специализирани
транспортни
средства,
включително
хладилни
такива, за превоз на
суровините или готовата
продукция, използвани и
произвеждани
от
предприятието;
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,
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включително
чрез
финансов лизинг;
- материални инвестиции
за
постигане
на
съответствие с новоприети
стандарти на Европейския
Съюз, включително чрез
финансов лизинг;
-разходи за достигане на
съответствие
с
международно
признати
стандарти за системи за
управление, разходи за
въвеждане
на
добри
производствени практики,
системи за управление на
качеството и подготовка за
сертификация
в
предприятията само когато
тези разходи са част от общ
проект на кандидата;
- закупуване на софтуер,
включително
чрез
финансов лизинг;
- за ноу-хау, придобиване
на патентни права и
лицензи, за регистрация на
търговски марки и процеси,
необходими за изготвяне и
изпълнение на проекта;
- 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
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допустимите разходи
проекта
3

Мярка 7.2
„Подкрепа за
инвестиции в
създаването,
подобряване
то
или
разширяване
то
на всички
видове
малка по
мащаби
инфраструкт
ура,
включително
инвестиции в
енергия от
възобновяем
и
източници и
спестяване
на
енергия»
Нов прием по
действащата
от 2017 г.
процедура

Повишаване
конкурентноспос
обността
на
територията
посредством
инвестиции
в
неземеделски
дейности;
Създаване
на
заетост
и
диверсификация
на
незeмеделските
дейности;
развитието
на
технологиите
в
областта
на
„зелената
икономика“,
включително на
енергия от ВЕИ
за
собствено
потребление;
Развитие
на
туризъм,
съчетаващ
природни
и
културни
ценности.

Подбор на
проектни
предложения

Не

Остатъч
ни
средства
след
приклю
чването
на
първия
прием
от 2017
г.

Общини Котел,
Сунгурларе и
Върбица;
ЮЛНЦ - за
дейности,
свързани
със
социалната
и
спортната
инфраструктура
, и културния
живот,
които
имат седалище
и
адрес
на
управление на
територията на
действие
на
МИГ;
Читалища - за
дейности,
свързани
с
културния
живот;
МИГ
е
допустим
Получател, ако
проектът,
за
който
кандидатства за
финансиране, е
в обществена
полза; никой от
членовете
на
колективния
върховен орган
и
на
колективния
управителен
орган, както и
свързано с него
лице
по
смисъла на § 1
от
допълнителнит
е разпоредби на
Търговския
закон, не е
изпълнител или
подизпълнител

Строителство,
реконструкция,
рехабилитация на
улици, тротоари и
съоръженията към
тях;
-Изграждане,
обновяване на
паркове, площади,
градинки , улично
озеленяване;
- Изграждане,
реконструкция,
ремонт на социална
инфраструктура
извън процеса на
деинституционализа
ция на деца или
възрастни,
включително
транспортни
средства;
- Енергийна
ефективност в
общински сгради, в
които се
предоставят
обществени услуги;
- Изграждане,
реконструкция,
ремонт, оборудване,
обзавеждане на
спортна
инфраструктура;
- Изграждане,
реконструкция,
ремонт,
реставрация,
оборудване,
обзавеждане
наобекти, свързани
с културния живот
вкл. и дейности по
вертикалната
планировка и
подобряване на
прилежащите
пространства;
- Реконструкция,
ремонт,оборудване,
обзавеждане на

по

Материални
и
нематериални активи за:
Изграждането,
включително отпускането
на
лизинг,
или
подобренията
на
недвижимо имущество;
-Закупуването
или
вземането на лизинг на
нови
машини
и
оборудване, обзавеждане
до пазарната цена на
актива;
закупуване
и
или
разработване на софтуер,
включително
чрез
финансов лизинг;
- за ноу-хау, придобиване
на патентни права и
лицензи, за регистрация на
търговски марки и др.
- разходи, свързани с
проекта, в т.ч. разходи за
предпроектни проучвания,
такси,
хонорари
за
архитекти, инженери и
консултанти, консултации
за
икономическа
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
проекта.

- 100% за
бенефиц
иенти
общини,
ЮЛНЦ и
читалищ
а, и МИГ
Котел,
Сунгурл
аре
и
Върбица,
когато
проектът
не
генерира
приходи;
Проектъ
т
генерира
приходи
–
финанси
рането се
определя
въз
основа
на
анализ
разходиползи.
- Когато
размерът
на
допусти
мите
разходи
по
инвестиц
иите е в
размер
до
левовата
равносто

Ноември
2018

Февруар
и 2019

Да

Да

10
000

390 000
лева за
проекти на
общините;
- 200 000
лева
за проекти
на
неправител
ствени
организаци
и
и читалища
Максималн
ият
Размер на
финансова
та
помощ за
МИГ
Котел,
Сунгурлар
еи
Върбица е
в
размер до
10 %
от бюджета
в
стратегият
а от
ЕЗФРСР
.
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Мярка 7. 6.
«Проучвания
и
инвестиции,
свързани с
поддържане,
възстановява
не
и
подобряване
на
културното и
природното
наследство
на
територията
на
МИГ
Котел,
Сунгурларе
и Върбица»
Нов прием по
действащата
от 2017 г.
процедура

Съхранение на
духовния и
културния живот
на населението на
територията на
МИГ; Подкрепа за
дейности, свързани
с културната
идентичност и
традиции на
територията на
МИГ Котел,
Сунгурларе и
Върбица.

Подбор на
проектни
предложения

Не

Остатъч
ни
средства
след
приклю
чването
на
първия
прием
от 2017
г.

на дейностите
на проекта, и не
е
постъпило
друго
предложение за
финансиране по
мярката
по
провежданата
процедура

общинска
образователна
инфраструктура с
местно значение на
територията на
МИГ
Котел, Сунгурларе и
Върбица
.

Местни
поделения на
вероизповедани
ята
регистрирани
като
юридически
лица съгласно
чл. 20 на Закона
за
вероизповедани
ята или
признати за
юридически
лица по силата
на чл. 10 от
същия закон

Възстановяване,
реставрация, ремонт
и/или
реконструкция
на
сгради с религиозно
значение, в т. ч. и
дейности
по
вертикалната
планировка
и
подобряване
на
прилежащите
пространства.

йност на
50
000
евро за
един
проект,
който е с
установе
н
потенциа
л
за
генерира
не
на
приходи
се
предвиж
да
финанси
ране
в
размер
на 100%.
Подобрения на недвижимо
имущество
възстановяване,
реставрация, ремонт и/или
реконструкция на сгради с
религиозно значение, в т.ч.
и
дейности
по
вертикалната планировка и
подобряване
на
прилежащите
пространства;
- закупуването
или
вземането на лизинг на
нови
машини
и
оборудване, обзавеждане
до пазарната цена на
актива;
придобиването
или
развитието на компютърен
софтуер и придобиването
на
патенти,
лицензи,
авторски права, търговски
марки и др.
- разходи, свързани с
проекта, в т.ч. разходи за
предпроектни проучвания,

100 % в
случай,
че не е
налично
генерира
не на
приходи,
75%,
когато се
установи
потенциа
л за
генерира
не на
приходи

Декемвр
и 2018

март
2019

Да

Да

10
000

100 000
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такси,
хонорари
за
архитекти, инженери и
консултанти, консултации
за
икономическа
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
проекта.
5

Мярка 120
«Повишаван
е
на
атрактивност
та
и
просперитета
на
територията
на
МИГ,
чрез
популяризир
ане
на културно
историческо
то и
природно
наследство”
Нов прием по
действащата
от 2017 г.
процедура

Повишаване
информираността
на населението за
богатството
на
местното
културноисторическо
и
природно
наследство;
Включване
на
местното
население
в
инициативи
по
изучаване
и
съхраняване на
културното
наследство
и
природни
дадености/ресурс
и;
Популяризиране
на
културноисторическото и
природно
наследство
посредством
организиране на
различни събития
в подкрепа на
удължаване
на

Подбор на
проектни
предложения

Не

62 500
и
Остатъч
ни
средства
след
приклю
чването
на
първия
прием
от 2017
г.

1.Общини
Котел,
Сунгурларе и
Върбица
2.ЮЛНЦ, които
имат седалище
и
адрес
на
управление на
територията на
действие
на
МИГ
и
осъществява
дейностите по
проекта
на
територията на
действие
на
МИГ.
3.Читалища - за
дейности,
свързани
с
културния
живот;
4. МИГ Котел,
Сунгурларе и
Върбица
е
допустим
получател
на
финансова

-Организиране
на
групи/школи
за
проучване,
изучаване
на
местната култура и
бит,
кулинария,
традиции, певческо
и
музикално
изкуство, занаяти,
обичаи, ритуали и
тяхното
документиране
с
изработване филми
клипове, каталози
със
снимков
материал,
информационни
материали, сбирки /
например сбирки от
носии, вещи от бита,
инструменти
и
пособия характерни
за определен занаят
и др./
-Популяризиране
богатството
на
местното културноисторическо
наследство

Материални
и
нематериални активи за:
Възнаграждения
за
физически
лица,
за
дейности пряко свързани с
изпълнението на проекта;
- Разходи за командировки
на територията на МИГ;
- Разходи за материали,
консумативи;
- Разходи за закупуване на
оборудване – до 20% от
общата
стойност
на
допустимите разходи;
- Разходи за наем на
помещения и апаратура;
- Разходи за отпечатване на
материали – каталози,
брошури, плакати и др.
Разходи
за
семинари,
срещи и други подобни
- Разходи за телефон, ел.
енергия,
отопление,
почистване, ако са за
помещения, в които се
извършват дейностите по
проекта – до 7% от общата
стойност на допустимите
разходи.

До 100 %
когато
получате
л
е
публичн
о
лице –
община
или
читалищ
е;

октомвр
и 2018

януари
2019

Да

Да

2
000

40 000

- до 70
%когато
получате
л
е ЮЛНЦ
и МИГ
Котел,
Сунгурл
аре
иВърбиц
а
.
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туристическия
сезон;

помощ.

посредством
организиране
възстановка
на
обичаи/
ритуали,
организиране
на
приготвяне
и
дегустация
на
местна
кухня,
концерти,
временнни
и
постоянни изложби
и
експозиции,
организиране
на
местни празници –
събори, панаири и
др.
-Организиране
на
групи /например от
младежи/
по
интереси, свързани
с опазването на
територии, животни,
растения, природни
образувания,
свързани
със
селския фолклор и
обичаи, или са част
от селския пейзаж.
Промотиране
синергичната връзка
между земеделие,
опазване
на
околната среда и
екотуризъм.
Организиране
на
семинари, лекции,
мероприятия
за
промотиране
опазването
на
природните ресурси
/вода, почви и др./,
местата по Натура
2000,
селския
ландшафт.
Организиране
почистване от ТБО

10

на
плажове,
територии
извън
населените места и
др.
-Организиране
на
демострационни
събития,
арт
събития
и
фестивали
представящи
наследството
на
територията и с
потенциал
за
привличане
на
туристи, състезания
и др.
6

Мярка
8.6.
„Подпомагане
на инвестиции
в технологии
за лесовъдство
и
в
преработката,
мобилизиране
то
и
търговията на
горски
продукти“

Целта на мярката
е подобряване
конкурентоспосо
бността на
фирмите
работещи в
горите и
преработвателите
на горски
продукти.

Подбор на
проектни
предложения

Не

200000

1.Земеделски
производители
/Физически и
Юридически
лица/,
регистрирани
по Наредба № 3
от 1999 г;
2.
Признати
групи
или
организации на
производители
за инвестиции,
които са от
полза на цялата
група
или
организация на
производители;
3.Еднолични
търговци
и
юридически
лица, различни
от кандидатите
по т. 1 и 2.

1. Машинно
обработване на
дървен материал
чрез бичене,
фрезоване,
комбинирано или
рязане или
развиване;
2. Нарязване,
сортиране,
рендосване,
профилиране,
окрайчване,
фасониране и
шлайфане;
3.Сушене и
импрегниране на
дървен материал;
4.Производство на
дървесен талаш,
дървесно брашно,
технологични
трески, дървесни
пелети и брикети
от необработени
дървени материали,
вършина и други
дървесни отпадъци;
5.Производство на
колове или колчета:
белене, цепене,
заостряне,
пакетиране;
6.Производство на

Материални
и
нематериални активи за:
- изграждане, придобиване
или подобрение на сгради
и други недвижими активи
необходими за първичната
преработка на дървесината,
както и закупуването на
земя , когато са пряко
свързани с изпълнението
на проекта- 10 % от
общите допустими разходи
по проекта.
- закупуването или
вземането на лизинг на
нови машини и оборудване
за първична преработка на
дървесината, както и други
работни операции,
предхождащи
промишлената преработка,
до пазарната цена на
актива;
- закупуване на софтуер,
включително чрез
финансов лизинг;
- за ноу- хау, придобиване
на патентни права и
лицензи, за регистрация на
търговски марки и процеси,
необходими за изготвяне и
изпълнение на проекта;
- въвеждане на добри

50,00%

ноември
2018 г.

февруари
2019 г.

Да

Не

20000

200000
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дърва за горене:
рязане, цепене,
пакетиране.;

производствени практики,
системи за управление на
качеството и подготовка за
сертификация;
- разходи, свързани с
проекта, в т.ч. Разходи за
предпроектни проучвания,
такси, хонорари за
архитекти, инженери и
консултанти, консултации
за икономическа
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
проекта.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
7

Мярка 001 1
Достъп до
заетост и
обучения
Нов прием по
действащата
от 2017 г.
процедура

Целта на мярката
е интеграция на
безработни лица
от
всички
възрастови групи,
регистрирани в
ДБТ, в заетост
при работодател
чрез
обучения,
съобразени
с
индивидуалните
нужди
на
работното място
и субсидия за
заетост.
Мярката
е
насочена
към
подпомагане
устройването на
работа
на
безработни лица
към
работодатели/реа

Подбор на
проектни
предложения

Не

Остатъч
ни
средства
след
приклю
чването
на
първия
прием
от 2017
г.

Работодатели
/реален бизнес,
общински
предприятия и
общини/
Парньориобучителни
организации;
НПО, трудови
посредници

1.Предоставяне
на
посреднически услуги
на пазара на труда,
активиране
на
неактивни
лица,
организиране и участие
в трудови борси и др.
подкрепящи услуги за
заетост;
2.Професионално
информиране
и
консултиране, вкл. по
въпроси
относно
упражняването
на
трудови и осигурителни
права;
3.Предоставяне
на
мотивационно обучение;
4.Предоставяне
на
обучение за повишаване
на
професионалната
квалификация
или
придобиване на нова;
5.Предоставяне
на
обучение
за
придобиване
на
ключови

Предвидените
разходи да са в
съответствие
с
разпоредбите на на
глава 5, раздел I от
ЗУСЕСИФ,
Регламент 1303/2013
г,
Регламент
1304/2013
г,
Регламент 966/2012 г.
ЗУСЕСИФ, както и
приложимото
национално
законодателство за
финансовата рамка
2014 -2020 г.
При спазване на
горните изисквания
по
мярката
са
допустими следните
разходи:
1.Разходи
за
възнаграждения за
всяко
лице,
включено в заетост.

100%

Декември
2018

Март 2019

Не

Да
20
000

200 000
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лен
бизнес,
общински
предприятия,
общини/,
поддържащи
зелените площи
/паркове,
градинки, улично
озеленяване/,
паркови
съоръжения,
детски площадки,
пейки, тротоари и
др.
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Мярка 002-4
Насърчаване
на
социалното
предприемач
ество и на
професионал
ната
интеграция в
социалните
предприятия
и
насърчаване
на
социалната и
солидарна
икономика с
цел
улесняване

Целта на мярката
е подкрепа за
дейността на
социални
предприятия,
специализирани
предприятия и
кооперации на
хора с
увреждания във
връзка с
осигуряване на
заетост; Социален
маркетинг и
популяризиране
на социалната
икономика и
социалното
предприемачеств

Подбор на
проектни
предложения

Не

200000

социални
партньори;
социални
предприятия;
общините;
центрове за
информация и
професионално
ориентиране,
неправителстве
ни
организации.

компетентности;
6.Осигуряване
на
заетост
след
предоставяне
на
посреднически услуги
и/или
обучение;
7.Осигуряване
на
обучение по време на
работа (чиракуване) и
стажуване;

На работодателите
се
осигурява
субсидия
за
осигурена заетост
на безработно лице
до 6 месеца, а за
лицата
от
приоритетните
целеви групи до 12
месеца
2.Разходи
за
стипендии
на
обучаващите;
3.Разходи
за
материали
и
консумативи;
4.Разходи
за
обучения;
5.Разходи
за
публичност
и
визуализация;
6.Разходи
за
невъзстановим ДДС
7.Разходи
за
организация
и
управление до 10%
от
общите
допустими разходи
по проекта.

-Подкрепа за дейността
на социални
предприятия,
специализирани
предприятия и
кооперации на хора с
увреждания във връзка с
осигуряване на
заетост;
- Социален маркетинг и
популяризиране на
социалната икономика и
социалното
предприемачество; - Социална и
професионална
интеграция на
представители на
уязвимите групи в

Предвидените
разходи са на база
изискванията
на
глава 5, раздел I от
ЗУСЕСИФ,
Регламент 1303/2013
г,
Регламент
1304/2013
г,
Регламент 966/2012 г.
и
приложимото
национално
законодателство за
финансовата рамка
2014 -2020 г.
Съгласно глава 5,
раздел
I
от
ЗУСЕСИФ, за да
бъдат допустими е
разходите трябва да

100%

Декември
2018

Март 2019

Не

Да
-

200 000
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на достъпа
до заетост

о;
Социална и
професионална
интеграция на
представители на
уязвимите групи
в сектора на
социалната
икономика.

сектора на социалната
икономика;
- Обучение и
квалификация за лицата,
за които се осигурява
заетост в социалните
предприятия,
специализираните
предприятия и
кооперациите на хора с
увреждания;
- Оборудване и
адаптиране на работни
места;
- Подкрепа за дейности,
свързани със създаване
на партньорства и
разпространение на
добри практики в
сферата на социалната
икономика;
- Подобряване на
капацитета и човешките
ресурси за ефективно
управление на
социалните
предприятия,
специализираните
предприятия и
кооперациите на хора с
увреждания;
Предоставяне на
„подкрепена заетост” на
хората с увреждания;
- Обществени
информационни
кампании относно
потенциала на
социалната икономика.

отговарят
едновременно
на
следните условия:
1.Разходи
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.Разходи
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;
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7.Разходите
са
съобразени
с
приложимите
правила
за
предоставяне
на
държавни помощи.

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”
8

Мярка 001 - Повишаване на
2
производителностт
а, и експортния
Повишаване потенциал,
на
ефективното и
производите ефикасно
лността
използване на
и експортния факторите на
потенциал
производство
на
(човешки капитал,
МСП на
природни ресурси
територията и технологии),
на МИГ
подобряване на
производствените
процеси и др.

Подбор на
проектни
предложения

Не

1 300
000

Малки
и
средни
предприяти
я ( МСП) Кандидатите
трябва да са
търговци по
смисъла на
Търговския
закон
или
Закона
за
кооперациит
е
и
да
отговарят на
изискваният
а за малко
или средно
предприятие
съгласно
Закона
за
малките
и
средни
предприятия
и
Приложение
I
на
Регламент
(ЕС)
№
651/2014.
Със средства
от ОПИК не
се допуска
финансиране
на проекти,
изпълнявани
от
микропредпр
иятия
на
територията

Подобряване на
конкурентоспособността
и създаване
на потенциал
за експорт и
като резултат –
подбряване на
пазарното
присъствие на
българските МСП чрез внедрени
технологии за
подобряване на
производствения
процес, постигане
на по- висока
производителност,
намаляване на
производствените
разходи и
оптимизиране на
производствената
верига,
съответно
повишаване на
добавената
стойност и
активно включване
във всички етапи
на веригата за
добавяне на
стойност.
Повишаване на
производителността,
ефективното и
ефикасно използване на
факторите на
производство (
човешки капитал,
природни
ресурси и
технологии)
подобряване на
производствените

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.
Разходите могат да
бъдат за инвестиции в
метериални
и
нематериални активи,
за
услуги,
за
закупуване
на

90 %

Януари
2018

април 2018

Не

Да

лево
вата
равн
осто
йнос
т на
20
000
евро

левовата
равностойн
ост
на 200 000
евро
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на МИГ и от
предприятия
, които не са
допустими
съгласно
координация
та на ОПИК
с
други
програми
(демаркация)
.

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.
Подобряване на
ефективността в
предприятията и
тяхната
конкурентоспособност
чрез внедряване на нови
технологии/
практики/ методи/
системи за
подобряване на
ресурсната
ефективност и
ефикасност в
производствения
процес,
въвеждане на
добри практики/
технологични
методи/технологии/
процеси за намаляване
консумацията на
природни ресурси,
безотпадни
технологии,
оползотворяване
на вторични
суровини и
производствените
отпадъци,
регенериране и др.

софтуер,
включително
чрез
финансов лизинг; за
ноу-хау, придобиване
на патентни права и
лицензи,
за
регистрация
на
търговски марки и
процеси, необходими
за
изготвяне
и
изпълнение
на
проекта.
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Забележка: В случай, че до индикативните дати за обявяване на прием Наредбите/ Насоките по мерките не са обнародвани приемът за конкретната
мярка няма да се реализира, а Индикативният график ще бъде актуализиран.
При неусвояване на средствата по мерки, заложени по приеми за 2017 година, СНЦ „МИГ Котел, Сунгурларе, Върбица“ ще прехвърли съответните
средства и мерки в приемите за набиране на проектни предложения през 2018 година.
* 1 евро 1. 95583 лева

ИЗГОТВИЛ:
ПЕТЯ ШИВАРОВА – ИД
МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица”
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