Приложение № 2

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ”

ПОКАНА
за
приемане на заявления за подпомагане по мярка 322 „Обновяване и развитие на
населените места” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. (ПРСР)
Схемата за безвъзмездна финансова помощ по мярка 322 се реализира с финансовата подкрепа
на Европейския съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
I. Финансова помощ е предназначена за:
1. Общини извън агломерационните ареали;
2. Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища;
3. Местни поделения на вероизповедания;
4. Граждански дружества на физически и/или юридически лица;
5. Юридически лица с нестопанска цел.
Финансова помощ сe предоставя за инвестиции, извършвани в границите на населените места.
II. Финансова помощ се предоставя за инвестиции в следните дейности:
1. Рехабилитация на обществени зелени площи – паркове и градини, детски площадки и
съоръженията към тях, в т. ч. доставка на съоръжения;
2. Реконструкция или ремонт на обществени сгради с местно историческо и културно
значение и подобряване на прилежащите пространства, включително вертикална
планировка;
3. Реконструкция и ремонт на сгради с религиозно значение и подобряване на прилежащите
пространства, включително вертикална планировка;
4. Ремонт на фасади на частни сгради и прилежащите пространства, както и вертикална
планировка, ако са включени в интегриран план за обновяване на населеното място;
5. Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади, улично осветление;
6. Изготвяне на интегрирани планове за обновяване на населеното място, ако планът
включва някоя от изброените инвестиционни дейности.
Финансова помощ няма да се предоставя за реконструкция / рехабилитация / ремонт на
паметници на културата от национално значение, обявени за такива от Национален институт за
паметниците на културата (НИПК).
Финансова помощ сe предоставя и за предварителни разходи.
III. Минималният размер на общите допустими разходи за един проект за целия
период на прилагане на ПРСР за един кандидат е левовата равностойност на 10 000 евро,
максималният размер е левовата равностойност на 1 000 000 евро за проекти на общини и 500
000 евро за проекти на останалите бенефициенти.
IV. Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер на:
1. 100% от общите допустими разходи по проект, чиито бенефициент е община.
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2. 70% от общите допустими разходи за проекти на бенефициенти читалища, местни
поделения на вероизповедания, юридически лица с нестопанска цел;
3. 50% от одобрените разходи по проекти за бенефициенти граждански сдружения.
V. Кандидатите за подпомагане трябва да отговарят на следните условия:
1. Общините да са извън агломерационните ареали.
2. Да имат седалище на територията на община от селските райони;
3. Дейностите по проекта се извършват на територията на общини извън
агломерационните ареали;
4.
Местните поделения на вероизповедания, следва имат регистрация в общините извън
агломерационните ареали;
5. Нямат изискуеми задължения към Държавен фонд "Земеделие";
6. Не са в открито производство по несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;
7. Не са в производство по ликвидация;
8. Нямат изискуеми публични задължения към държавата.

VI) Началната дата за подаване на заявления за подпомагане 01.09.2008г., но не порано от влизането в сила на Наредбата за условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по мярка „Обновяване и развитие на населените места”.
Документи се подават в Областната разплащателна агенция на Държавен фонд „Земеделие”
по място на извършване на инвестицията.
Заявлението за подпомагане по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” е
приложение към Наредбата и е публикувано на следните интернет адреси:
- http://www.mzh.government.bg в рубрика „Развитие на селските райони”.
- http://www.dfz.bg.
Документите за кандидатстване по образец могат да бъдат получени и от Областните
разплащателни агенции.
На горните два интернет адреса е публикувана Наредбата за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 322 „Обновяване и развитие на
населените места”.
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