ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

„МЕСТНА
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - МЪГЛИЖ, КАЗАНЛЪК, ГУРКОВО“
ГУРКОВО

ОБЯВА
за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно
развитие за територията на МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково
Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група - Мъглиж, Казанлък,
Гурково” открива процедура за подбор на проектни предложения по подмярка 7.2.
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка
по мащаби инфраструктура“
Оперативна програма: ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 -2020 г.
Мярка: 19 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
Основна цел на процедурата:
процедурата Подобряване на основните услуги за населението и
инфраструктурата на територията на „МИГ – Мъглиж, Казанлък
Казанлък, Гурково
Гурково”. Мярката е насочена
към подобряване/ разширяване на малка по мащаби инфраструктура в селските райони,
публична инфраструктура за отдих и туристическа информация, подобряване и разширяване на
основни публични и социални услуги.
услуги
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Наименование на мярката от Стратегията за ВОМР:
„МИГ – Мъглиж, Казанлък
Казанлък, Гурково
Гурково” - подмярка 7.2. Инвестиции в създаването,
създаването подобряването
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура.
Допустими кандидати::
Юридически
ридически лица с нестопанска цел;
Читалища
италища за дейности свързани с културния живот;
Община Мъглиж;;
Община Гурково..
Дейности, допустими за финансиране
финансиране:
Допустими са само дейности на територията на МИГ за:
Изграждане, ремонт и оборудване на социална инфраструктура за предоставяне на услуги;
Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна
инфраструктура с местно значение в селските райони;
Рехабилитация на обществени зелени площи – паркове и градини,
градини детски площадки и
съоръженията към тях
тях, в т. ч.
ч доставка на съоръжения;
Реконструкция и ремонт на обществени сгради с местно историческо и културно значение и
подобряване на прилежащите пространства, включително
чително вертикална планировка в.т.е.
предоставяне на културни услуги вкл. създаването на мобилни такива;
такива
Реконструкция на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел
подобряване на тяхната енергийна ефективност;
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строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и
тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях.
Допустими разходи:
1. Строителство, реконструкция,
реконструкция рехабилитация, изграждане
изграждане, обновяване
обновяване, ремонт и/или
реставрация на сгради и/или
и или помещения и/или друга недвижима собственост,
собственост съгласно
допустимите за подпомагане дейности
дейности, които са:
а) разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-монтажните
монтажните работи;
б) непредвидени разходи в размер до 5% от стойността на одобрените разходи по
буква „а“.
2. Закупуване на нови транспортни средства, оборудване и обзавеждане до пазарната им
стойност, включително чрез финансов лизинг, съгласно допустимите за подпомагане дейности;
3. Придобиване на компютърен софтуер,
софтуер патентни и авторски права, лицензи,
лицензи регистрация на
търговски марки, до пазарната им стойност;
4. Разходи, свързани с проекта
проекта, в т.ч. разходи за хонорари за архитекти,
архитекти инженери и
консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, извършени
както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и
по време на неговото изпълнение,
изпълнение които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на
допустимите разходи по проектт;
5. Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и
тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях.
Разходите за разработване на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови
стратегии или попълване на анализ-разходи-ползи (финансов
финансов анализ),
анализ извършване на
предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги,
свързани с изпълнението
изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта не
следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи.

Период на прием и място за подаване на проектни предложения:
предложения
Начална дата за прием на проектни предложения: 17.12.2018 г.
Краен срок за представяне на предложенията:
предложенията 21.01.2019 г., 17.00 часа.

Място на подаване на проектните предложения:
Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло
електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на
------------------------------------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------------------------------------Проект: „Изпълнение на Стратегия за ВОМР
ВОМР”, Споразумение № РД50-191 от 29.11.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в
рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”
развитие от ПРСР 2014-2020”

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

„МЕСТНА
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - МЪГЛИЖ, КАЗАНЛЪК, ГУРКОВО“
ГУРКОВО

Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на
Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване
кандидатстване“ на следния интернет
адрес: https://eumis2020.government.bg.
https://eumis2020.government.bg
Бюджет на приема
Общият финансов ресурс по процедурата е 1 043 745 лева.
Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект
проект:
Минимален размер на допустимите разходи за проект – 19 558 лева
Максимален размер на допустимите разходи за проект - 391 160 лева
Интензитет на финансовата помощ:
Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на допустимите за финансово
подпомагане разходи за проекти
проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни
приходи. Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на допустимите за
финансово подпомагане разходи по проекти, които след извършване на инвестицията ще
генерират нетни приходи
приходи, но размерът на допустимите за финансово подпомагане разходи за
проекта не надхвърля левовата равностойност на 50 000 евро. Размерът на финансовата помощ
за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи се определя
въз основа на анализ „разходи--ползи“. При изпълнение на проект
проект, включващ само нестопански
дейности и изпълняван от лице,
лице регистрирано по реда на Закона за юридическите лица с
нестопанска цел или по Закона за народните читалища, не се прилагат чл.107
чл
и 108 от Договора
за функционирането на Европейския съюз.
Критерии за подбор на проектните предложения и тяхната тежест:
тежест

Критерии

Тежест
максимум)

Проекти за реконструкция и/или
и или рехабилитация на улица/и без
настилка или лоша настилка

15

Проектът е за изграждане на инфраструктура за предоставяне на услуги
на деца и възрастни;

5

Проекти за изграждане на общинска инфраструктура за осигуряване на
услуги за уязвими групи от населението,
населението включително роми

10

В проекта е предвидено
предвидено, че ще се предоставят интегрирани услуги за
уязвими групи от населението и деца
деца, младежи

10

Проекти за реконструкция и/или
и или ремонт на обекти свързани с
културния живот в общината

10

Проекти за благоустрояване на публични пространства

10

(т.
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Проекти въвеждащи иновативни технологии или инвестиции с
екологичен ефект

10

Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги

20

население до 2000 - 5.т.
над 2000 до 3 000- 10 т.
от 3000 до 5000 -20 т.
Създадена допълнителна заетост (работни места)

10

ОБЩО

100

Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:
За контакти:
Радостина Вълкова – Изпълнителен
зпълнителен директор на „МИГ – Мъглиж
Мъглиж, Казанлък,
Казанлък Гурково”;
Информация и консултации по процедурата може да получите всеки работен
работ ден от 9.00 до
17.00 часа в офиса на „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково” на адрес: гр. Мъглиж, пл. Трети
март № 32 , ет. 1, тел.: 043212333
Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с
Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни
предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща, посочена
по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:
Адрес на електронна поща: mig.mkg2016@gmail.com
Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:
- на сайта на сдружение „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково”: http://mig--mkg.bg/
- на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от
Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно
кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/
Начин за подаване на проектни предложения:
Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло
електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на
Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) в модула за електронно
кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/

------------------------------------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------------------------------------Проект: „Изпълнение на Стратегия за ВОМР
ВОМР”, Споразумение № РД50-191 от 29.11.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в
рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”
развитие от ПРСР 2014-2020”

