
г-···-- Програма за развитие на селските район11 2007-2013. Европейски земеделски фонд за 
• 

СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА 
,. ОВЕЦ- СI'РАЖИЦА" 

Утвърждавам: .......... •=--..,. .... л 
(Мария Мар ;<. 

Изпълнителен директор -~,, ..... ~..,.__..--

ПОКАНА 

За прием на проекти по Мярка 111 Професионално 
и разпространение на научни знанию) от 

Лясковец-Стражица» при спазване изискванията 
местно развитие и Наредба 23/14.07.2008г. 

безвъзмездна финансова помощ по Мярка 

дейности и разпространение на научни ..>п·~ ...... " 

за периода 2007-201Зг. 

Схемата за безвъзмездна 
информационни дейности u vaзmJm:mJrJ.Щ'Je 
подкрепа на Европейския ··. 
райони в изпълнение 
груnа"Лясковец-Стражица · 

............. дейности 
на СНЦ»WП"

в Стратегията за 
предоставяне на 

информационни 
райони 

за развитие на селските 

на Местна инициативна 

покана за набиране на 

'me~cu,r;нt'l.Л1Jro обучение, информационни 
за .местно развитие на 

Стратегия за местно развитие с N2 41-03-
за конкурентен подбор, отворена за кандидатстване 

· май 2012 г., с фиксиран бюджет за Първа покана в 
планирания бюджет по мярката за 2012г. 

!.Дейностите по финансирани чрез Мярка 1 11 Професионално обучение, 
информационни u разпространение на научни знания» от Стратегия за местно 
развитие на СНЦ -Лясковец-Стражица» от Стратегията за местно развитие, трябва 
да се осъществяват само на територията, на която действа Местна инициативна rpyna 
"Лясковец-Стражица", която съвпада с територията на общините Лясковец и Стражица с 
общо 28 населени места. 
2.Кандидатите трябва да имат седалище на територията на Местна инициативна група 
"Лясковец -Стражица". 

3.Финансовата помощ е предназначена за следните допустими кандидати: 

На~.о-rоящият доК)'lllент е разработен no от екиnа на СНЦ''МИГ-Ллскоеец-Схражица" по nрютаrаие на С.,'тратеrия за местно ра'.IIIИТИС nод 
.J(g 41-03-44/30.08.201 Or. и вы 11р-ьзка с изтляение на доrоеор за фтшансиране по мярка 41 и мярка 431·1 с .N2PД-50-140/13 . 10.2011r. 
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• ЮЛНЦ-обучаващи организации, с предмет на стопанската дейност, свързана с 
повишаване квалификацията на заетите в селското и горско стопанство. 

• Научни институти в областта на селското, горското стопанство или околната среда. 
За определените допустими кандидати ЮЛНЦ и научни институти, допустимо е 
провеждането на курсове само от лицензирани центрове за професионално обучение ЦПО 

4.Финансират се следните допустими дейности: 

-Допустими курсове и информационни дейности: 

• Дългосрочни с nродължителност 150 часа 
• Краткосроtn~и с продължителност ЗО часа 

-Информационните дейности трябва да са с 

следните форми: 

• Семинари, информаrruонни сесии или работни 
• Информационните дейности могат да се 

брошури. 

S.Допустими разходи: 

не повече от 

съобразени с обосновката на информационната 
><>u ...... ,.. на брошури допълва информационните 

на брошури не могат да надвишават 10% от 
останалите ТУn'i<r.<t.r•'Т'п·.,тж пр~еМ:V~!РХ:одИ: за провеждане на обучението; 

з) nътни 

и) пълен n,uц~"'' . .P 

на 

~ai~atJIИl:e в размер на не nовече от левовата равностойност на ЗО евро; 

<0.:>"•'-'.U.П за организация и управление на обучението, на стойност до 20 
% от общата стойност на одобрените преки разходи 

Размерът на финансовата помощ за обучението на едно лице се формира на база брой 
обучавани в една дейност и допустими разходи по мярката. 

Максимално доnустимата помощ за обучението на едно лице е левовата равностойност на 

50 евро на човекоден. 

Насrо.11щиАТ докуменr е ра.~rаботен ло от екипа на СНЦ"МИГ -Ляс~<овец-Стражнца" ло npилallllie на Страгегия за местно paзвJrme nод 

N2 41-ОЗ-44/30.08.2010r. и във връэка с изнълнение на догозор за фш1ансираие no мирка41 и м~рка431-1 с N2PД-50-140/13.10.2011J·. 
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6.Финансови параметри за проектите. 

• Минималният размер на проектите е левовата равностойност на 3 ООО евро; 
• Максималният размер на проектите е левовата равностойност на 20 ООО евро. 

7.Размер на финансовата помощ за всеки проект: 
• 1 ОО% от общите допустими разходи 

8. Общ разполагаем индикативен бюджет по обявена Първа покана за прием за 2012 г.е в 
размер на: 56 ООО лв. 

9.Предвидена е Втора покана по Мярка 111 
дейности и разпространение на uаучни зман 

СНЦ»МИГ-Лясковец-Стражица» за 20 12г. 

lО.Специални условия: 

• По тази обява една 

обучение чрез курсове 

ll.Критерии за оценка: 

информационни 

развитие на 

проект за 

инфQ)р$iщlювrни дейности. 

10 

спечелен проект по мерки 112, 1 О 

40 точки 
земеделието и 

съответствие с за~еои..,,,.,,.л,,....,. ... 
-проекти за базово обучение по опазване на околната среда в 15 

25 

12.Изискванията към кандидатите за подпомагане, проектите за обучение, допустимите 
разходи, процедурите за кандидатстване и реда за изплащане на финансовата помощ са 

nубликувани в Насо-ките за каiЩидатстване към настоящата Покана за набиране на 

Настоящият доi()'Мснт е ра.~раrютен по от екиrrа на СJ-Щ"МИГ-ЛясJ<овец-СТрВJI(ица" no лрилаrане на СтраrеГИJI за меСТI!о развкrие nод 
N!!4l-03-44/30.08.2010r. и във 11ръзка с 11зmлиение на договор за фшо~ансИране по мярха41 11 мJiрка 431-1 с N2PД-50-140/13 . 10.20\Ir. 



заявления, Наредба .N!!23/14.07.2008г. г. за условията и реда за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по мярка "Професионашю обучение, информационни 

дейности и разпространение на научни знания" по ПРСР за периода 2007-2013 г., както и в 
Стратегия за ме~тно развитие на МИГ"Лясковец-Стражица". 

13. Подаване на заявления: 

• Началната дата и час за подаване на заявления за подпомагане no тази обява е 09.00ч. 
на 5 март 2012r. 

• Крайният срок за nодаване на заявления за no.дп~oмaгэttfiii!Пrir·''fili"i е 18.00ч. на 21 
май 2012r. 

14.3аявленията за nодnомагане се подават 

представляващо кандидата или по nощата с 

законно 

v.n'"'~-''•.1-'.a услуrа с 

обратна разписка съгласно Насоките за ~~ .................... .. 

Необходимата за кандндатсrваве докvм на интернет 

страницата 

и от офиса на 
страницата на МИГ'Лясковец

на МЗХ !ШJШ~~nж"gQ.ШШ!1~ 

кандидати по следните 

• устни консултации: 

-За територията 

- За територията 

• 

• 

на потенциални 

" ..... .......... .... чрез електронната страница на 
и въпроси), no електронна 

в офиса на МИГ - отговаря се по 
~.,..,... ,,.,...,., до 7 календарни дни. 

в електронната страница на МИГ постъпилите 
бенефициенm и отговорите, груnирани по 

• по време предвидените информационни кампании за бенефициенти 

Годишен План за информационни и консултационни дейности, 
за отваряне на мерките, публикуван на интернет страницата на 

'JJЯIСК10'Щ~1l:ТiРЮКИIЦЗ" http://www.mig-zaedno.eu. 
• Консултиране в населените места от територията на МИГ"Лясковец-Стражица" по 

график, nредварително обявен в публичното пространство, информационни 
източници и регионални медии. 

• Информация: по обявената покана може да бъде намерена и във всяка от 28-те 
Информационви точки по населени места на територията на МИГ''Лясковец
Стражица". 

Настояшият документ е разработен по от екиnа на СНЦ"МИГ -Лясковеu-Стрi!Жиuа" по прилагане на Стратстия за месmо развитие под 
N2 41-03-44130.08.20 10r. и въR връзка с ишь.1неннс: на доrоаорза финансиране по мярка •Н и мярка 431-1 c~PД-50-140/I З . IO.Wi lr. 



Проектните предложения се подават на следния адрес: 

Гр.Лясковец, обл.В.Търново, 
Ул. "Трети март" N!~ 1, ет .2, офис 1. 

За по-rоляма оперативност, проектНJrте предложения се подават в офиса на МИГ 
единствено след предварително обаждане и записване на час при експерта на МИГ , който 
потвърждава на кандидата денят и часът за прием на документите. 

Лица за контакт: 

• Изпълнителен директор: Мария Маринова: 

mariamar@abv.bg, тел:08787791 01,0894621164 
• Експерт: Мария Петкова: 

id рр maria@abv.bg, тел. 0894621167 
• Ел. поща на МИГ'Лясковец-Стражица: 

mig zaedno@abv.bg 

На.стu11шип документ е разработен по от еюmа на СНЦ"МИГ • Дsскоr.ец-СтраЖ\ща~ по nрилагане на С"Iратеt"ия за месrно развпmе nод 
N'2 41-03-44/ЗО.ОR.201 Or. и вьв връзка с из1rьлнсиие на договор за финансиране по мярка 41 и щрка 431-1 с .N2РД-50-140/13. 1 0.2011 r. 
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СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА 

Л КОВЕЦ- СТРАЖИЦА" 

ПОКАНА 

За прием на проекти по проекти по Мярка 

стопанства))ОТ Стратегия за местно развитие 

спазване изискванията на заложените 

Наредба 8/03.04.2008г. за условията и реда ,~а'~сJJред<>ст:ав 
помощ по Мярка «Модернизиране на зе1~е;1IеJУСF~~;;~;.тсшаlп~1 
селските райони за периода 2007·2013г. 

Схемата за безвъзмездна фiiшurс:щ~~~Ц)~ЮI:Ц n:6Ч~~Epi<:a 
стопанства» се реализира с ФI!lнансс)! 

на земеделските 

чрез Европейския 

Стратегия за местно земеделски фонд за n.:.·~n~xтr;rp. 

развитие на Местна иниц.и~m1w:а 

1120.02.2012г. на 
Първа покана за набиране на 

«Модернизиране на земеделските 
СНЦ»МИГ-Лясковец-Стражица» от 

10 г. чрез открита процедура за 

периода от 05 март 2012г. до 21 май 
в размер на 490 ООО лв., което е 70 % от 

финансирани чрез Мярка 121 <<Модернизиране на зеА-tеделските 
стопанствrо> от за Jиестно развитие на СНЦ »МИГ-Лясковец-Стражица» от 
Стратегията за развитие, трябва да се осъществяват само на територията, на която 

действа Местна група "Лясковец-Стражица" , която съвпада с територията на 
общините Лясковец и Стражица с общо 28 населени места. 
2.Кандидатите трябва да имат постоянен адрес - за физическите mща, и седалище - за 
еднолични търговци и юридическите лица, на територията на Местна инициативна 

група"Лясковец-Стражица". 

З.Финансовата помощ е предназначена за следните допустими кандидати: 

Земеделски nроизводители, регистрирани по реда на Наредба N!! 3 от 1999 г., съгласно 
изискванията на Наредба N!! 8 от 3 април 2008 r. за условията и реда за предоставяне на 

Настоящият доку~fент е разработен no от екипа на СНЦ"МИГ -Лясковец-Страяшuа .. по припаrане ка Стратегия за местно развктие под 
.N~ 41-03-44/30.08.201 Ог. и въа връ-жа с JIЗлълкelllfe на договор за ф.инансlфане но мярка 41 и мярка 431·1 с N2I>Д-50-140/13.10.20llr. 
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безвъзмездна финансова помощ по :мярка "Модернизиране на земеделските стопанства" от 
ПРСР 2007 -2013г. 

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия: 

-икономическият размер на земеделското стопанство на кандидата да бъде поне 1 
икономическа единица (ИЕ); 

-да използват земеделски площи с размер не по-малък от 1 ха или 0,5 ха за трайни 
насаждения и/или лозя. с изкmочение на кандидатите, подаrm заявление за подпомагане за 
инвестиции изцяло в сектори птицевъдство и/или свиневъдство; 

-юридическите лица да са получили минимум 50 % от общия1,~~~Я~!~~~,iпредходната година 
от земеделски дейности, преработка на земеделска директно 
свързани със земеделски дейности, включително от пnтпг.ооr ........ 

директно свързана с извършването на тези дейности и 

-юридическите лица да са регистрирани по 

Закона за вероизповеданията или да са 

Закона за Селскостопанската академия; 
-едноличните търговци и юридическите 

реmстър към Агенцията по вru~IСЕ1ав:ИЯ1rа 

-юридическите лица да са 

заявлението за подпомагане и да ИМI.~';}~ 

равностойност на 3500 евро 
продукция и/или услуги, 

получена пубmчна финаJНС<)J:\З 

и услуги. 

4.Цел на мярката 

• 

• 

на земеделските стопанства 

и въвеждането на нови процеси и 

nродукти; 

• тт.,. ........ У.Т .. на Общността и подобряване на условията в 

отношение на сигурността и безопасните условия на 
().t)~:QJIПeниe към животните. 

ще бъде nредоставяна за материални и/или нематериални 

зe~>fe.rr~;~i<Jflтe стопанства, отговарящи на условията на Наредба N2 8 от 3 април 
реда за предоставяне на безвъзмездна финансова nомощ по мярка 

"Модернизиране на земеделските стопанства" от ПРСР 2007 - 201 Зг. 

Материалпи инвестиции (индикативен списък): 

1. Строителство или обновяване на сгради и друга недвижима собственост, използвана за 
земеделското производство на ниво стопанство, вкmочително такава използвана за опазване 

на околната среда (например, торосъбирателни площадки, складове за съхранение на 

биш,юса, недвижилю собственост за обработване на отпадъчни води/утайтш, съоръжения 
за съхранение на силаж:, и m. н.). 

Настuяши.ят документ е разработен по от ст..-mта на СНТf'МИГ -Лясковец-Стражmiа'' no npиnaraJie на Стратегия за мес'Пfо развшие лод 
Х2 41-ОЗ-44/30.08 .2010г. 11вьв връзкае юm.лиение на договор за финанс11ранс по мярка 41 и м~~рка431 ·1 с N2PД-50·140/13.10.2011r. 
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2. Закупуване, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, 
необходими за nодобряване на земеделския производствен процес, включително за: 

• Опазване на околната среда, 
• съхранение, подготовка за nродажба, преработка и маркетинг на земеделска 

продукция от стопанството, 

• подобряване на енергийната ефективност. 
• получаване на топлинна и/или електро- енергия, 

дейности на стопанството, чрез използването на биомаса 

3. Създаване и/или nрезасаждане на трайни 

необходими за земеделските 

насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове (З(I1;P.)~JI3-B.(fi(.C.J1IO 

бързо растящи храсти и дървесни видове, използвани за ЩtQJJ~11IOJJ(C 
4. Инвестиции за съоръжения (наnример, 

рационшtизиране на подвижното пчеларство, за 
/ttед!пчелните продукти, развъдни клетки, 

оборудване необходимо за nроизводството на 
развъждането на nчели-майки. 

5. Закупуване на специализирани зе1~е;~еJJ1ски 
цистерни за събиране мляко, хладилни 

превозни средства за тР<ан~:Ш)Р1rиt)аЕ!е 

6. Инвестиции за напоителни 

капкаво напояване, 

техники/съоръжения за 

и съответно 

, както и за 

·тtt'v.a,Da като камиони 

DaJfiCIIOt:ПИIDЗ:k~i.E:a продукция, 

системи за 

помпени станции, 

V}t''1tппt~(a~rrn 1 , такива като: 
СТОПаJfiСТВа (напр. JSO 9000: 

: 2005; JSOITR 10013: 2001; ISO 
~mlё'~tra:~щ'Jшtu на информационни технологии, и 

на опасностите и контрол на 

n-tJIOи~riiQ.IiJ.~r.nв~:~нu практики (ДПП) в земеделските стопанства . 
права и лицензи, необходими за изготвяне и 

с предпроек11IИ проучвания, такси, хонорари за архитекти, 

услуги (предмет на ограниченията за общи разходи, определеии 

6.Финансови параметри за проектите. 
• Мини::малният размер на проектите е левовата равностойност на 3 500 евро; 

1 Инвестm:(ИИ за достигане на съответствие с международно признати стандарти, които също са задължителни 
по законодателството на ЕС и са допустими за подкрепа, съгласно условията на мярката, относно достигането 
на съответствие с нововъведеJШте стандарти на Общността 
2 Сертнфиnирането по НА ССР не е допустим разход по мярката. 

Нас'rоящият документ е разработен 110 01' екиr1а на СJП1"МИГ·ЛJ1сковец-Стражнца" по npиJJa•-aнe на Стратсrnк за мес-шо раз~опrие nод 

.J'i~ 4 1 -03-44/30.08.201 Ог. и &'ЬII връзка с изпьmrеtmе на договор за финансиране по мярка 41 и мярка 431-l с N2P Д-50-140/13.1 0.2011 r. 
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• Максималният размер на проектите е левовата равностойност на 1 ОО ООО евро. 

7.Размер на финансовата помощ за всеки проект: 

60% от общите допустими разходи за млади фермери (над 18 и под 40 годишна 
възраст) в необлагодетелствани райони и/или в обхвата на местата по Натура 2000; 

- 50% от общите допустими разходи за млади фермери в дpyrn части райони 
различни от необлагодетелстваните и извън обхвата на местата по националната екологична 
мрежа Натура 2000; 

50% от общите допустими разходи за други 

необлагодетелствани райони и/или обхвата на мecт4:tтa .. mr!ifatyj~4~.IOO; 
40% от общите допустими разходи за останалите зщ~еJtел1ски п·ьmtзвоДJ~те~JШ 
райони. 

Финансовата помощ се увеличава с 1 О % за: 
1. инвестиции, директно свързани с прои.зв•од•СТJ~О1l'Q"!/.КАJЮ1ЯIЮ 
2. инвестиции в сгради и оборудване с цел 
земеделското стопанство на кандидата; 

3. инвестиции на ниво стопанство 
за съхранеmiе на водата, и 

8. Общ разполагаем индикативен 
размер на: 490 ООО лв. 

9. Критерии за оценка на пm~~:nгre 
Критери и за техническа оц~~i~~«~~r.лас~но 

5 на 11новапня- въвеждане на иов 

i'Т.t.~нкa/т·ext!IOJIIorия за територнята или 

-проекти, допринасящи за опазване на околната среда 

ефективност на 

ЗО точки 

10 т. 

10 т. 

10 т. 

1 О.Предв:идена е Втора покана no Мярка 121 «Модерн.изиран.е н.а зе;м.еделскuте 

стопан.ства;ют Стратегия за местно развитие на СНЦ»МИГ-Лясковец-Стра:жuца» за 
2012r. 

11.Изисквания към кандидатите за подпомагане, проектите допустимите разходи, 
ПастоJIЩШIТ документ е ра.1работен по от ekиna на СНЦ"МИГ -Лясковец-Стражи ца" no npИJ1<U"aнe на. С1"])<ftе1·кя за мес'Пiо разкиn~е под 

.N'2 41-03-44/30.08.201 Ог. и във връзка с И"3пълнение на договор за фи11аисираие по мярка 4 I и мярка 43 1-1 с .N"2P д· 50-140/1 3.10.20 11 r. 
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процедурите за кандидатстване и реда за изплащане на финансовата помощ са nубликувани 
в Насоките за кандидатстване към настоящата Покана за набиране на заявления, Наредба 

.N'! 8 от 3 април 2008 r. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по мярка «Модернизиране на земеделските стопанства» по ПРСР за периода 2007-
2013 r. , както и в Стратегия за местно разв1tтие на МИГ'Лясковец-Стражица''. 

12. Подаване на заявления: 

• Началната дата и час за подаване на заявления за подпомагане по тази обява е 09.00ч. 
на 5 март 2012r. 

• Крайният срок за подаване на заявления за подпомlа~~~tiо е 18.00ч. на 21 
май 2012г. 

l3.Заявленията за законно 

tvDиeJr>ci<:a услуга с представляващо кандидата или по пощата с 

oбparna разписка съгласно Насоките за :кaJffДIЩak~~·alнe 

Необходимата за кандидатстване rtо:ку:м~нт·ац:й:~~zщр 

страницата на МИГ' Iяс:ковеit-t:тРажиц•!t-'7!111«1rх.L'""н""''·""' 

пу·бл1и~~~а на интернет 

страницата 

IOJi:v'Ч~~нa и от офиса на наМЗХ 

• 

• 

• 

• 

на потенциални 

от 09.00ч.-18.00ч . 

чрез електронната страница на 

и въпроси), по електронна 
nnl"n/"IO.rJ,.ТZ.· в офиса на миг - отговаря се по 

TГI"\\:on.n ДО 7 КалеНДарНИ ДНИ. 

, ...... '""""'"' в електронната страница на МИГ постъпилите 
бенефициенти и отговорите, групирани по 

по време предвидените информационни кампании за бенефициенти 
Годишен План за информационни и консултационни дейносm, 

за отваряне на мерките, публикуван на интернет страницата на 

IЯcкoJ~~I-fL.:Tp~IЖ~щa" http:/ /www .шig-zaedno .eu. 
населените места от територията на МИГ"Лясковец-Стражица" по 

график, предварително обявен в публичното nространство, информационни 
източници и регионални медии. 

• Информация по обявената покана може да бъде намерена и във всяка от 28-те 
Информациоиии точки по населени места на територията на МИГ"Лясковец
Стражица". 

Проектните предложепия се подават на следния адрес: 
Гр .Лясковец, обл .В. Търново, 

Настоящият доk)'Мент е разработен no ()'r с:ки11а на СНil"МИГ • л~cкu!ilelt·Crp<~ЖJ.щa" 110 нр111rаr-ане на С!ратеr'ия за мс:С11fо развпmе лод 
.N'~ 41-03-44/30.08.2010r. и във връзка с изпълнение на договор за финансиране по мярка 41 11 мярка 431-1 с .N'cl'Д-50-140/13.10.201lr. 



Ул."Трети март" .M~l, ет.2, офис 1. 

За по-голяма оперативност, проектните предложения се подават в офиса на МИГ 

единствено след предварително обаждане и записване на час при експерта на МИГ , който 
потвърждава на кандидата денят и часът за прием на документите. 

Лица за контакт: 

• Изпъmштелен .zщректор: Мария Маринова: 
mariamar@abv.bg, тел:О8787791 01,0894621164 

• Експерт: Мария Петкова: 

id рр maria@abv.ba. тел. 0894621167 
• Ел. поща на МИГ''Лясковец-Стражица: 

mig zaedno@abv.bg 

11. Подаване на заявления: 

• Началната дата и час за подаване на заявления за подпомагане по тази обява е 09.00ч. 

Настоящи~т до-кумент е разработен nu от екиnа на СНЦ"МИГ·ЛIIскозсц..Стражица" no npютara"lle на Стратегия за местно развИ"mе nод 
N!14l-OЗ-44/30.08.201 Ог. и въа връзка с изпълнение на договор за фикансиране по мирка 41 и мирка 43 1-l с N~РД-50-140/13 .10.2011 r. 
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на селските 

на 5 март 2012r. 

• Крайният срок за подаване на заявления за подпомагане по тази обява е 18.00ч. на 21 
май 2012r. 

12.Заявленията за подпомагане се подават съгласно Насоките за кандидатстване към 

настоящата покана. 

Необходимата за кандидатстване документация по мярката е публикувана на интернет 

страницата на МИГ"Лясковец-Стражица" http://www.mig-zaedno.eц,,,!{a интернет страницата 
на МЗХ http://www.pt·sr.govennnent.bg, на страницсg,Щ~Ц~>ДФ"Земеделие-РА" 
http://www.dfz.bg, а също така може да бъде полученаj~j~'офиd~%~~ J\1ИГ"Лясковец-
Стражица" всеки работен ден от 10.00 до 15.00 часа. i(ifjfffff!;, ''}~Жt}. 

~::;.: п~~~;~о:::~~~ажица" ще ~=rftttt;JIJ~ потенцвалин 
• устни консултации: в офиса на МИГ в 

-За територията на Лясковец: всеки първи ч.-18.00ч. 

ч.-18.00ч. - За територията на Стражица: всеки BT«:>.Pl~Йi~e 

• писмени консултации: 

миг 

• 

• 

• 

страница на 

груnирани по 

i!Ш:[И<11ННИ кампании за бенефициенти 

IшЩ)~!,инФt!Р~(аt\ИСIНFШ и консултационни дейности, 

на интернет страницата на 

от територията на МИГ'Лясковец-Стражица" по 

публичното пространство, информа.I:~ионни 

• покана може да бъде намерена и във всяка от 28-те 
то•чКitй1rо населени места на територията на МИГ' Лясковец-

Проектвите се подават на следния адрес: 
Гр.Лясковец, обл.В.Търново, 
Ул."Трети март" N21, ет.2, офис 1. 

За по-голяма оперативност~ проектните предложения се подават в офиса на МИГ 
единствено след предварително обаждане и заnисване на час при експерта на МИГ , който 
потвърждава на кандидата денят и часът за прием: на документите. 

Лица за контакт: 

НастоJIЩIIЯТ документ е разработен 110 от ei<IIП<I на СНЦ"МИГ -Ляскu!lеtt·Стражица" по nрилатаме на Стратеnv1 за месmо paзвJrrne под 
N2 41-Q3-44/30.08.2010r. и аъв връзка с mПЫПfение надоrовор за финансиране по MJipкa41 и MJipкa431-1 с N•Pд·S0-140/13.10.2011r. 
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• Изпълнителен директор: Мария Маринова: 
mariamar@abv.bg, тел:О878779101 ,0894621164 

• Експерт: Мария Петкова: 
id рр maria@abv.bg, тел. 0894621167 

• Ел.поща на МИГ''Лясковец-Стражица: 

mig zaedno@,abv.bg 

Настоя.uu.uт до~епт е разработtн no от ехипа ~а снц~миг -Ляскn~~ец-с1ражиuа" no nрилагане па Стр~П!JI 3а месmо развиruс: тto;J 
Х2 41-ОЗ-44/30.08.2010г. и IIЪB връзка с изпълнение ~адurовор за финансиране: no м•рkа41 и м.11рка 431-1 с N~PД-50-140/13.10.20llr. 
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на селсtаrте 

•- ~-С-Д-РУЖ----::~· Еrm_,Н~И-..::Е-'-'М_ .. Е_·ст_I_IА __ и_н_и_Ц_ИА_rl-'И_в_нл __ r_Р_УП_А_.....J §;1 _ ЛЯСКОВЕЦ- СТРАЖИЦА" ~ 

Утвърждавам: ... 
(Мар 

Изпълнителен ДИТ'ii<"Jrnт/'0 ..... 

ПОКАНА 

За прием на проекти по проекти по Мярка 311/Ь"Разнообразяване към веземеделеки 
дейности" от Стратегия за мecrno развиrn.с;;ЖJ.~;у::Сl-Щ>>МИГ ~-··:.'· · ц-Стражица» при 
спазване изискванията на заложените проц61.1~ в Стр~~та i~м~стно развитие и 
Наредба 30/11.08.2008г. за условията и Р,~да з~$.~~д.ощ;~Щfена безв~~М~?.дна финансова 
помощ по Мярка"Разнообразяване към веземеделеки дейности''по Прогр${fjза развитие на 
селските райони за периода 2007-201 ·•· 

Схемата за безвъзмездна 
веземеделеки дейности" се оеал:изJ~щ:t>е 

към 

Европейскияземеделски 

местно развитие на Местна'jJ.i.~У.цп:иrв 

311 /20.02.2012r. на 
Първа покана за набиране на 

"Разнообразяване към веземеделеки 

»МИГ~Лясковец-Стражuца» от 
1 Ог. чрез открита процедура за 

nрез периода от 05 март 2012r. до 21 май 
покана в размер на 200 ООО лв., което е 1 ОО % от 

!.Дейностите финансирани чрез Мярка 311 "Разнообразяване къ.м 
неземеделскu дейности" от Стратегия за местно развитие на СНЦ»МИГ-Лясковец-

.,.:· ··-: 
Стражица» от С~теrията за местно развитие, трябва да се осъществяват само на 
територията, на която действа Mecrna инициативна група "Лясковец-Стражица", която 
съвпада с територията на общините Лясковец и СтражiЩа с общо 28 населени места. 

2.Капдидатите трябва да имат постоянен адрес и седалище - за еднолични търговци и 
юридическите лица, на територията на Местна инициаrnвна група"Лясковец~Стражица". 

3.Цели на мярката: 

Настоящият докуменr е разработен по от е1<иnа на СНЦ"МИГ-Лясковец-Сrражица" по прилагане на СтратеПIJI за местно разви-mе под 

N~ 4\~3-44/30.08.2010r. 11 във връзка с изльлнение надоrовор за финансиране ло мирка 41 и мирка431-1 с N!!РД-50-140/13.10.2011 r. 
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• Насърчаване на разнообразяването към неземеделски дейности; 
• Насърчаване на създаването на възможности за заетост и на повишаване на доходите 

на населението от МИГ Лясковец-Стражица; 
• Насърчаване на развитието на интегриран туризъм в района на Лясковец и 

Страж:ица. 

4.Финансовата помощ е предназначена за следните допустими кандидати: 

Еднолични търговци (ЕТ) и юридически лица (ЮЛ), които: 

са регистрирани по Търговския закон или Закона з~,а~:~;~i;~~;::~б;а 
са регистрирани като земеделски производители п 

г. за създаване и поддържане на регистър на 

са микро, малко или средно предприятие по 

средни предприятия ; 
имат приход минимум 50 % през 
земеделска дейност, преработка на 

свързани със земеделски 

финансова помощ дирекmо 

са вписани в Търговския peJrиc;~p,J.< 

5.Финансират се следните доJПУ<~ПJlЩ~'-Д~ейlюс:тн::"'-:?'7!/!7/ 

Развитие на селски туризъм: 

• Туристическо 

• 

• 

съоръжения: 

~етитt;:шiте възможности за 

за свободното време 

туризъм за любители на природата 
и т.н.); 

?J~~FCCIIOfШI)aJie на места с исторически, 

(стари изби, мелници, ферми, 

(вJ<iПi}Чйтелно предоставяне на услуги, свързани с участието 

зю:rаяm~,йс:ки дейности). 
!/l1<ic<:шe:нl11e'I'O в селските райони: 

за възрастни хора и т.н.; 

маок<mtrнг на земеделски продукти, които не се подпомагат по мярка 123 и 
:цфf!.f#[}.IKЛIO'ti[eH в Приложение 1 на Договора за създаване на ЕО; 

подобрение на работилници за подцръжка и ремонт на машини и 

1 ДВ, бр.lО от 1999 г) и/или като тютюнопроизводители no Закона за тютюliа и тютюневите издеJШЯ 

2 В случаи на проекти за туристическо настаняване (ново строиrелство или подобрения) се подnомагат 
инвестиции в места за настаняване с не повече от 20 помещения за гости (в съответствие с Приложение N2l от 
НАРЕДБА за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и 

развлечени"- обн., ДВ, бр. 2 от 07.01.2005 r. :към Закона за турwзма). 

НастоRщият до-кумент е разработен по от схиnа на СНЦ"МИГ • Лясковец·СтражиJЩ" по прилаrане на Сtратеrия за месrно развwrие под 
.N~ 41-03-44/30.08.20\Ur. и във връ.1ка с изпълкеиие на доrовор за финансиране по мхрка41 и мярка 431·1 с N2РД·50·140/13.10.201 tr. 
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Производство и продажба на възобновяема енергия: 

• слънчева, вятърна, водна, геотерма.зmа енергия и т.н. (с изключение производството 
на био-горива); био-енергия, в случай на преработка на суровини от собственото 

земеделско стопанство3 
; 

6. Допустимите разходи 
-изграждане и/или реконструкция или ремонт на сгради, и/или помещения и друга 

недвижима собственост; 
-. закуnуване на транспортни средства за веземеделеки деJ~Н<)Сt'И 
дейността, включително чрез финансов лизинг; 

- закупуване на машини, съоръжения и оборудване, софтуер и 
специализирана техника до пазарната им стойност, 

- закупуване на коне за неземеделска дейност; 
- общи разходи: 

а) свързани с консултации, хонорари за 

Консултациите се състоят от разработване 
изследвания и маркетингови 

консултантски услуги, свързани с ИЗ)fJ~~~:.ниrетс 

изnлащане на помощта. Тези 

допустимите разходи пот. 1 -
случаите, когато са извършени нешс:>-rlаЕЮ 

заявлението за подпомагане 

б) разработване на пр~:>~~и:, P<"-ЗPaotJ<Ji 

разработване и разшрос11)~~~~ие 
за уnравление, 

материали, придобиване 

ООJrен:ие на дейностите по 
или билборд. 

~zравнс)СТ<>йност на 5 ООО евро; 
rtn<>B!f~I)a8JfiOCTOFiHOCT на 50 000 евро. 

10.Предвидена е покана по Мярка 311 "Разнообразяване към неземеделски 
дейности" от Стратегия за местно развитие на СНЦ»~МИГ-Лясковец-Стра:жица» за 
2012г.само при условие, че има неусвоени средства от Първа покана за 2012r. 

11.Изисквания към кандидатите за подпомагане, допус11rмите разходи, процедурите за 
кандидатстване и реда за изплащане на финансовата nомощ са публикувани в Насоките за 

кандидатстване към настоящата Покана за набиране на заявления, Наредба .N'!! 30 от 11 

3 Каnацитетьт на инсталациите по тази :мярка не трябва да надвишава 1 мегават. 

Настояпщя:т документ с разраб<Уген no 01" екипа на СНЦ"МИГ-fuсковец-Сtражица" по nрилаrане на Ctpare/WI за месrно развкше под 
N2 4l-03-44/30.U8.2010r. и във връзка с изrrълне1mе 11а договор за финансиран.: 110 м"рка41 и мярка431-1 с N2PД-50·140/J 3.10.2011 r. 
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Daittollш 2007-2013. Евроnейски земеделски фонд за 

вселеките 

август 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
мярка «Мярка 311 "Разнообразяване към н.езе,-w.еделски дейностu'1» по ПРСР за периода 
2007-2013 r., както и в Стратег11я за местно развитие на МИГ"Лясковец-Стражица". 

12. Критериите за оценка съгласно СМР 

Критерии за техническа оценка съгласно СМР: 

2 Проекти, сьздаваши нови работни места 

3 Проеk-ти, съдържащи иновационяи за 

4 
на етническите малцинства 

-проекти, представени от хора с 

-проекти, представени от 

13. Подаване на заявления: 

• Началната дата и 
на 5 март 2012г. 

• обява е 18.00ч. на 21 

по мярката е публикувана на интернет 
http://www.mig-zaedno.eu, на интернет страницата 

~~ltQg, а също така може да бъде получена и от офиса на 
работен ден от 10.00 до 15.00 часа. 

Екипът на ще предоставя консултацип на потенциални 

• устни консу в офиса на :МИГ в следните дни: 
-За територията на Лясковец: всеки първи и трети вторник на месеца от 09.00ч.-18.00ч. 
-За територията на Стражица: всеки втори и четвърти петък на месеца от 09.00ч.-18.00ч . 

• писмени консулrации: по зададен писмено въпрос чрез електронната страница на 

МИГ http://www.mig-zaedno.eu - рубрика ),контакти" и въпроси), по електронна 
поща: e~mail-mig zaedno@abv.bg или получен в офиса на МИГ - отговаря се по 

електронна поща със срок за отговор до 7 календарни дни. 

НаСТОЯЩЮIТ доJ;умеi!Т е разработеи ло от екипа на СНЦ"МИГ·Ляс~<овеu-Стражиuа" по IIJ>Шraraнe на Стрэ:rеrnи за меСТ!IО развпmе под 
.N~ 41-03-44/30.08.201 Ог. и във .IIJ>ЪЗ!Ca с изnъilиение на доrовор за финансJ\ране no M:II)Жa 41 11 мярка 431-1 с .N2РД-50-140/13 .1 0.20 ll г. 
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• екиnът на МИГ обобщава и публикува в електронната страница на МИГ nостыrnлите 
въnроси от страна на потенциалните бенефициенти и отговорите, груnирани по 
мерки. 

• Консултиране по време на предвидените информационни кампании за бенефициенти 
съгласно утвърден Годишен План за Шiформашюнни п консултационни дейности, 

съобразно графика за отваряне на мерките, публикуван на интернет страницата на 
МИГ''Лясковец-Стражица" http://www.mig-zaedno.eu. 

• Консултиране в населените места от територията на l\1ИГ"Лясковец-Стражица" по 

график, · nредварително обявен в публичното про,~'ШМЯJ'ВО, информационни 
източници и регионални медии. . ·.~Jk/!;/!!1!!!!/!!/!!/!!/!!/!t;" 

• Информация по обявената nокана може да бъде,j.~gрена ·'·йЩi$в всяка от 28-те 
Информационни точки по населени места на ·i~~~lорията ~МИГ'Лясковец-

Проект:::~лохrевия се подават на ''~ . ,,7 
'::::::::·:>::::·::·::.~:~:::: .. ;· .... 

Гр.Лясковец, обл.В.Търново, !!!У 
Ул."Трети март" N!!l , ет.2, офис 1. !ft78> 

За по-голяма оперативност, 
единствено след предварително 

Лица за коJПакт: 

офиса на МИГ 

на МИГ , който 

Ha.cтoJШlИfi докумеfП с разработен по ат екиnа на СНЦ"МИГ-Лясковец-Стражица" по лрилаrане на Стра:rегия за меС'IНо разввтие под 
N2 41-03-44130.08.2010г. 11 във врьзkа с mлълнсяяс на договор за фюiансиране ло ы~рkа 41 и мярка 431 -1 с М!РД-50-140/13 . 10.20 11 r . 
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СДРУЖЕНИЕ "МЕСГНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА 

СКОВЕЦ- СТРАЖИUА" 

Утвърждавам: ... . 
(Мари~~~~~М) 

Изпълнителен дире 

ПОКАНА 

За прием на nроекти по проекти по Мярка 312 
микропредпрпяти.и"от Стратегия за местно 
при спазване изискванията на заложените ...... ..,.vi.J~~ 
Наредба 29/11.08.2008г. за условията и реда 
помощ по Мярка 312 "Подкрепа за създаване и 
за развнrnе на селските райони зап 

Схемата за безвъзмездна ф:иrнаiНсов,t,ц~ 

на микропредприятия" се 
Европейския земеделски фонд за 

местно развитие на 

СНЦ"МИГ -Ляск:овец-L 

Изn.директор 
" .. "..._.,,"'""'' ... 311 /20.02.2012r. на 

за набиране на 
ЮliKr>eiJ[a за създаване и развитие на 

на Clll(»A1J1Г-Jlяcкoвeц-Cmpa~uцa» 

-<tЧ~rt.:t.tr .. 08.2010г. чрез открита процедура за 
:t'f,:Ш~РИ•Dда от 05 март 2012г. до 21 май 

в размер на 200 ООО лв., което е 1 ОО % от 

!.Дейностите Мярка 312 "Подкрепа за създаване и 

развитие на микропредприятия"от Стратегия за местио. развитие на СНL(»МШ'
Лясковец-Страж:и1/f['Jjj;рт Стратетията за местно развитие, трябва да се осъществяват само на 
територията, на ко~? действа Местна инициативна rрупа "Лясковец-Стражица" , която 
съвпада с територияi~ на общините Лясковец и Стражица с общо 28 населени места. 

2.Кандидатите трябва да имат постоянен адрес - за физическите лица, и седалище - за 

едноличнп тьрrовци и юридическите лица, на територията на Местна инициативна 
rpyna'' Лясковец -Стражица". 

3.Цели на мярката: 

Настохшият докуме1rr е разработен no o-r екипа на СНЦ''ЮП'-fuсковец-Стражнu.а" no nрилагане на Стр:пеrn.11 за месnю paзВimle nод 
N~ 41·03-44/30.08.2010r. и във връзка с изnълиение на договор за финансиране no мярка 41 и MJipкa 431-1 с .N'~PД-50-140/13.10 .2011r. 
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• Насърчаване на предприемачеството, създаване на възможности за заетост и 
повишаване на доходите на населението в МИГ Лясковец-Стражица; 

4.Финансовата помощ е предназначена за следните допустими кандидати: 

Физически лица, еднолични търговци (ЕТ) и юридически mща (ЮЛ), които: 

- са микроnредприятия по смисъла на чл. 3, ал. 3 от Закона за малките и средните 
предприятия; 

- имат седалище или nостоянен адрес за физическите mща на 
СМР; 

- не са регистрирани като земеделски производители по рщфt:На 

създаване и поддържане на регистър на земеделските пр,ой$,i) ,.тr~rтР>пи 

като земеделски стоnани в Интегрираната система 
и/или като тютюнопроизводители по Закона 
извършват земеделска дейност; 

- са регистрирани по Търговския закон, ::Sa:кoJIIai'~ 

Като физически лица могат да ....... ""'~·";, 
само за дейността, за която са n"'''"'·и'·тn· 

S.Финансират се следните 

Мярката 

3 от 1999 r. за 
10 ОТ 1999 Г.), 

(ИСАК) 

не 

за занаятите и 

за създаване или 

развитие на не:Jем[е;Щ\Щ~~:ки 

Подпомагат с,~,,инвес~~rц~rи услуги по маркетинг и мениджмънт за 

развитие 

де·ЮJ.~щ;ти с~1~~t;щи със селски туризъм: туристическо настаняване и 

(включително семейни хотели, къмпинги и 

на туристически услуги, които предлагат на 

посе-:rи1rелrq:~)ВЫJМ<)ЖНо,сти за спорт и отдих или са насочени към хобита и други 

време (езда, колоездене, фототуризъм) и специализиран 
ш1:ели на природата - наблюдение на птици, животни, nеперуди, 

туристически услуги, свързани с опазване и експониране на места с 

исторически, природен или образователен интерес (стари изби, мелници, 
ферми, изложения на закрито и открито, атракциони, сбирки и др.), и т.н. 

б) Занаятчийски дейности (включително предоставяне на услуги, свързани с 
участието на посетители в занаятчийски дейности). 

в) социални грижи и здравеопазване (социални услуги, грижи за деца, за възрастни 
хора, частни здравни услуги, вкл. мобилни услуги); 
r) транспортни услуги за населението в територията; 
д) създаване и развитие на други услуги за населението, 

HacтoяlllИJ!T докуменr е разработен RO от еюша на СНU"МИГ • Ляско11ец-Стражvща" П() прилаrане на CтparentJI за местно paзв1rrne rюд 
N~ 41-03-44/30.08.2010r. и във връ~кас я:шьлнс:ние надоrовор за финансиране по мярка41 и мярка 431-1 с N2PД-50-140/13.10.20llr. 
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е) Създаване/обновяване или подобрение на работилници за поддръжка и ремонт на машини 
и съоръжения; 

ж)производство на възобновяема енергия: производство на био-енергия за посрещане на 

собствените енергийни нужди на микропредприятието; 
и/или производство на био-енергия с цел продажба в случаите на преработка на продукти 

(суровини), които не попадат в Приложение 1 на Договора за създаване на ЕО; 
и/или производство на енергия за продажба от възобновяеми енергийни източници 
(слънчева, вятърна, водна, геотермална енергия и т.н.). 

Каnацитетьт на инсталациите по тази мярка не трябва да пu.,ц.o•••J..J.J·.~·~;:,", 

6. Допустими разходи: 

-изграждане и/или реконструкция или ремонт на 

недвижима собственост; 
- закупуване на транспорти средства за Jll"'~l"lVIP 
дейността, вкmочително чрез финансов ли:зш1~ 
- закупуване на машини, съоръжения и 
специализирана техника до пазарната 

- закупуване на коне за неземеделска 
- общи разходи: 

а) свързани с консултации, vnll.lntia.l\'lm

Koнcyлтaциитe се състоят от ра:зр4iб..~)~Щ111е 

изследвания и ~tа]рю::тиJЩ~JJ.И сп,ат·ег1Щ~~ок:ом:плек1 
n'!f!Ji!J!/fj;{J,~ 

KOl\ШК.>DJPeH софтуер и 
ф~ш~Щ~Щ}в лизинг; 

<о!~.,..., ... п .. на системи за управление, 

ИЦфСIР"l\-ШIJ[ИСШ111И материали, придобиване 
оулv.цz • ..-.... за изготвяне и изпълнение на дейностите по 

• 
• 

на информационна табела или билборд . 

помощ за всеки проект: 

разходи 

9. Общ разполагаем индикативен бюджет по обявена Първа покана за прием за 2012 г.е в 
размер на: 200 ООО лв. 

lО.Предвидена е Втора покана по Мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на 
микропредприятия" Стратегия за местно развитие на СНЦ»МИГ-Лясковец-Стражица» за 
2012r.само при условие, че има неусвоени средства от Първа покана за 2012г. 

Настоящият докуме!П е разработен по от екиnа 11а СНlf'МИГ-Лясковец-Стражш~" по прилагане на Страrегия ~а мсстно разви-ше под 

N2 41-03-44/30.08.2010r. и във връзка с ИЗ!IЪJ!Ае!lие на дОI"Овор за фиflаl{сИране по мярка 41 и мярка 431-1 с Ncl'Д-50-140/13. 10.2011 г. 



ll.Изисквания към кандидатите за подпомагане, допустимите разходи, процедурите за 

кандидатстване и реда за изплащане на финансовата помощ са публикувани в Насоките за 
кандидатстване към настоящата Покана за набиране на заявления, Наредба N2 29 от 11 
август 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
мярка Мярка 312 ''Подкрепа за създаване и развитие на мuкропредприятия"по ПРСР за 
периода 2007-2013 г. , както и в Стратегии: за местно развитие на МИГ"Лясковец
Стражица". 

12. Критерии за оценка 

Проекти, nодаден" 
(не:$3RИСИ\fИ Jf 

2 Проекти, представени от жени 

4 

5 

6 

• 

• 

подпомагане по тази обява е 09 .ООч . 

заяtвш;:н~rя за nодпомагане по тази обява е 18.00ч. на 21 

се подават в офиса на МИГ от лицето, законно 

и.ПJfJ:;жзю пощата с oбparna разписка или чрез куриерска услуга с 
iac:oJ<:ю·e за кандидатстване към настоящата покана. 

документация по мярката е публикувана на интернет 
страницата на "http://www.mig-zaedno.eu, на интернет страницата 
на МЗХ http://www.prsr.government.bg, а също така може да бъде получена и от офиса на 
МИГ"Лясковец-Стражица" всеки работен ден от 10.00 до 15.00 часа. 

Екипът на МИГ'Лясковец-Стражица" ще предоставя консултации на потенц11алН11 

кандидати по следните начини: 

• устни консултаuии: в офиса на МИГ в следните дни: 
-За територията на Лясковец: всеки първи и трети вторник на месеца от 09.00ч.-18.00ч. 
- За територията на Стражица: всеки втори и четвърти петък на месеца от 09.00ч.-18.00ч. 

HacтoЯI1U!JIT докумс:l!r е разработен по от екипа ка СНЦ"МИГ -Лясковеu-Стражица" но 11рипаrанс на CтpaтernJI за месmо paзawrne nод 
N~ 41-03-44/30 08.201 Ог и във вр-ь.~ка с нзnъ.'1нение на ;юrовор 3а фниансираие ло "Wipкa 41 11 мирка 431-1 с N2РД-50-140/13 1 О 201lr. 
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• 

• 

• 

• 

писмени консултации: по зададен писмено въпрос чрез електронната страница на 

МИГ http://www.mig-zaedno.eu - рубрика нконтакти" и въпроси), по електронна 
поща: e-mail-mig zacdno@abv.bg ИJШ получен в офиса на МИГ - отговаря се по 

електронна поща със срок за отговор до 7 календарни дни. 

екипът на МИГ обобщава и публикува в електронната страница на МИГ постъпилите 
въпроси от страна на потенциалните бенефициенти и отговорите, групирани по 
мерки. 

Консултиране по време на предвидените информационни кампании за бенефициенти 
съгласно утвърден Годишен План за информационни дейности, 

съобразно графика за отваряне на мерките, страницата на 

МИГ''Лясковец-Стражица" !ШiblLШ~Ш!g:z~!llQ&!!.!/!J 
Консултиране в населените места от mtW.NfffГ".Л 
график, предварително обявен 

източници и регионални медии. 

• Информация по обявената покана всяка от 28-те 
т~~~~·ор:ия1~~f!&(ltа МИГ"Лясковец-Информациовни 

Стражица". 

Проектните предложен11я се 

Гр .Лясковец~ обл.В. Търново, 
Ул."Трети март" N2l, ет.2, 

За по-rоляма 

едllнствено след 

потвърждава на кщ!ЩJ~д~~та 

офиса на МИГ 
ТШt-t·е:ксJrтеt>Та на МИГ , който 

НастоЯЩIUП документ е разработен 110 o·r exиlla t~a. СНЦ"МИГ-Лясковец-Стра:.кица" no nрилагане на Стратетияза местно развиmе под 
N2 41..03-44/30.08.2010r. и във 11ръзка с пзm.лке1tие на договор за фиканспрЗJ!е по МJ~рка 41 и мярка431-1 с N!!РД-50-140/13 . 10.2011 г. 
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СДРУЖЕНИЕ "МЕСГНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА 

ЛЯСКОВЕЦ- СТРАЖИЦА" 

Утвърждавам: ..... 
(Mapfij·I\М~Шila) ,. 

Изпълнителен......-~~·' 

ПОКАНА 

За nрием на проекти по проекти по Мярка 321 
икономиката в селските районю) от 

Лясковец-Стражица» при спазване ИЗIИ:СI<ВЗliПI:Я 

местно развитие и Наредба 25/29.07 ..... v"•u..-,. 

безвъзмездна фИ.НаJИС<>Б 
Основни услуги за населени 

Програма за развитие 

Схемата за безвъзмездна финаJНС<>ва: 
и икономиката в селските 

съюз, чрез Европейския :sc,~~~~J1~.11~и фюll~~~ v ........ u .. 

Стратегия за местно ... .,.,,.,н,rтЬ 

за населението 

а;r~~.додJКР«~па на Европейския 

на 

Първа покана за набиране на 

«Основни услуги за населението и 
местно развитие на СНЦ»МИГ-

,.,. .,и,.,., •• м ... с N~ 41-03-44/30.08.2010r. чрез 

v.u.•uv•"'· отворена за кандидатстване през периода от 05 
бюджет за Първа покана в размер на 320 ООО лв., 

мярката за 2012г. 

с обявения прием на заявления: 

финансирани чрез Мярка 321 Основни услуги за населението 
iltia, .. ,...,. ........ райони» от Стратегия за местно развитие па CHЦ>>МИГ-

JJlifC1<:oвeu-cmr.1a;JI/Cz.nil!<~»· от Стратегията за местно развитие, трябва да се осъшествяват само на 

територията, на която действа Местна инициативна група "Лясковец-Стражи:ца" , която 
съвпада с територията на общините Лясковец и Стражица с общо 28 населени места. 
2.Кандидатите трябва да имат седалище на територията на Местна инициативна 

група'' Лясковец -Стражица". 

З.Финансовата помощ е nредназначена за следните допустими кандидати: 

• Общините от територията на МИГ (с. изкmочение на дейности пот. 4 буква "а" от 
раздел "Допустими дейности")~ 

Настоящпrт докумс1rr с разработен по от екипа нэ СНЦ''МИГ -Jlясков~:ц-Стражица" по прилагане на Стратеrю: за местно развК111е под 
/'+.! 41-ОЗ-44/ЗО.ОS.2010r. и вм връзка с изпълнение на договор за финансяра1-1е по мярка 41 и м~рка 431-1 с .N'~PД-50-140/J 3.1 0.2011r. 



• Юридически лица с нестоnанска цел, регистрирани по ЗЮЛНЦ, за дейности, 
свързани пот. 2, 3, 4 и 5 от раздел "Допустими дейности". Основният предмет на 
дейност на ЮЛНЦ да е свързан с дейността/услугата, за която те кандидатстват да 
развиват. 

• Читалища, регистрирани по Закона за Народните читалища, за дейности 1-5 от раздел 
"Допустими дейности"). 

4.Финансират се следните допустими дейности: 

Финансова помощ се предоставя за инвеетивни в ин·Фt)асТРУК'ГVttJа~р·;,~'flм,,~!М"'"лщ"m" 
оборудване за: 

1) Инвеетиnип за подобряване на енергийната ефек:rrа~ 

сгради, използвани за nредоставяне на обществени 
2) Изграждане на нови или подобряване на сыц~~;r,; 

културни услуги (културни центрове, те~LтрJ~jjЦiлиот~~кй)~~~ :дw.fc~re 
на мобилни такива; 

3) Изграждане или nодобряване на ~~~tJrтni' 

спортни, младежки центрове и дР 

4) Изграждане или подобряване на 

а) грижи за деца (детски ясли 
б) грижи за възрастни хора ,u,,-.. • ."."" ..... 

включително специа.JIИ:ЗИJРа:J!'~~цспорт; 

едоставяне на 

създаването 

5) Изграждане или 
изnоmването на :инф,QfJ)Мtационни·'и 

базирани на 
'"~''"'IТПZ:\:·'trr\rl>''<.l' (здравни съвети, 

подпомагане на 

мобилни центрове; 

S.Допустими D~XOliИ 
-Изграждане 

комmотърен 

чрез финансов 
- Закупуване на 

машFIЩ~;;;~роръ:жения, обзавеждане и оборудване, включитеJШо и 
CПieЦJflaJЩijrnf)ЗНtaтexникa, до пазарната им стойност, вюпочително 

аудио- и видеоматериали до пазарната им стойност, ако са част от 

на нова услуга, включително чрез финансов лизинг; 

- Разходи за на превозни средства до пазарната ям стойност за осигуряване на 

услугите за дейностите пот. 3, 5 и 6, включително чрез финансов лизинг; 
- Общи разходи, свързани с консултации, разходи за архитекти и инженери, включващи 
разходите за предпроектни проучвания, подготовка на идеен и/итt: работен/технически 

проект, по смисъла на Наредба N2 4 от 2001 r. за обхвата и съдържанието на 
инвестиционните nроекти, разходите за изготвяне на доклад за оценка на съответствието на 

инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите, строителен надзор, 

такси, анализ на икономическите и социалните ползи, необхо.дими за подготовката, 

изпълнението и отчитането на дейностите по nроекта, както и разходи за изработване на 

Настоящият доку~ент е раэрабО'rен ло от екиnа на СНЦ''МИГ -Лясковец-Стражииа'' ло лpu;raraнe на СтратеtИJI за месmо раэвlfПiе лод 

N'!! 41-03-44/30.08.2010r. и във врыка с изпьлнеяие на договор за финансиране ло MJipкa 41 и м~рка 431-1 с Ni!РД-50-1401 13. 10.2011г. 
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информалиопна табела или билборд. 

Консултациите. включени в т. 5, вкmочват изготвяне на оценка на въздействието върху 
окотrата среда (ОВОС)/екологична оценка, хонорари за правни услуги, окомплектоване на 
пакета от документи за кандидатстване, както и консултантски услуги, свързани с 

изпълнението и отчитане на дейносrnте по проекта до изплащане на помощта. 

6.Финансови параметри за проектите . 

Минималният размер на проектите е левовата равностойност на 
Максималният размер на проектите е левовата равно"""'"1' ... 7 "'"'""'·"' ~Jf.tf~~f}.~~;вp 

?.Размер на финансовата помощ за всеки nроект: 

• 1 ОО% от общите допустими разходи за nроекти н~,~ЩИвИ~U .. ,,,...",,,." ..... , 
• 1 ОО% от общите допустими разходи за ттn ..... ~.,.,..7 

ажица; 

recтoJпaFJCJ<:a цел и 

на читалища за негенериращи приходи 

• 70% от общите допустими разходи за ттn,_,,rт,r,, организации и 

на читалища. .,,,,_ 
Разликата между пълния размер на допустимите разходи по проекта и размера до 1 ОО % 

се осигурява от кандидата. j/JI;$~'';'''~~J{1f!t1"·· 'Ч.Jf}fJt1111•• А!/!!7;;:7, . 

у частието на кандидата може бъде само в форма. /jJJ!!J!ifi• 
"!q~jy;j;Jf?! 

8. Общ разполагаем пок~J:за прием за 2012 г.е в ...... 
размер на: 320 ООО лв. 

9. Предвидена е 

по мярка 321 
ПРСР за периода 

Стражиuа". 

и 

развитие ua СНЦ»МИГ-
ма неусвоени средства от Първа 

допустимите разходи, процедурите за 

финансовата помощ са публикувани в Насоките за 

Покана за набиране на заявления, Наредба 
ус.лоJвйJфjt:·и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

услуги за населеннето и икономиката в селските райони» " " по 
13 г . , както и в Стратегшrза местно развитие на МИГ'Лясковец-

11. Критерии за оценка 

Проекти, nредставени от иеправителствеJШ органwзаwm и читалmца; 

Настоишият локу:~~еtп е ра.1работеи ло от eJrnТТa на СfЩ"МИГ -Лясковеu-Стражмца" ло nрилагане на Crpare111J1 33 111естно развтие 1шд 
N~ 41-0344/30. 08.20 \Ог. и в·ы1 врьзка с IIЗIIЪJJHeниe иа договор 33 финансиране no MJipka 41 1-1 lliЯpкa 431 -1 с N2PД-50- 1 4 0/ 1 3. 10.20llr. 



2 Проекти водепш до повишаване на качеството на живот на rpymпe в 
неравностойно положение - етнически малцинства (роми и др,), хора 
с увреждающ 

3 Проекти, nредоставящи мобилни услуги 

4 Проекти, nредоставящи услуги, насочени RЪМ деца и младежи до 30 
r. 

12. Подаване на заявления : 

• Началната дата и час за подаване на заявления за 
на 5 март 2012г. 

• Крайният срок за подаване на заявления за 

май 2012г. 

20 ТОЧКИ 

10 точки 
30точки 

е 18 . 00ч. на 21 

13. Заявленията за подпомагане се nодават 

представляващо кандидата или по пощата с 

законво 

обратна разписка съгласно Насоките за KaJЩJЩ:~L'J~@,Ime 

Необходимата за кандидатстване 
страницата на МИГ''Лясковец

ва интернет 

~~Q&ц. Цi~~~:rерн(~ страиJЩата 
-n;<;t:~Пr.:J.,.'t.ll"' и от офиса на наМЗХ 

ации на потенцвалви 

кандидати по следните 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

чрез електронната страница на 

' и въпроси), оо електронна 
или nолучен в офиса на МИГ - отговаря се по 

""'"""'"
0

"..,. до 7 календарни дни. 

в електронната страница на МИГ постьпилите 
бенефициенти и отговорите, групирани по 

лп1ра:ц-w~nо време на предвидените информационни кампании за бенефициенти 
Годишен План за информационни и консултациоюrи дейности, 

за отваряне на мерките, публикуван на интернет страницата на 
МИГ" "http://www.mig-zaedno.eu. 
Консултиране в населените места от територията на МИГ"Лясковец-Стражица'' по 

график, предварително обявен в публичното пространство, информационни 

източници и регионални медии. 

Информация по обявената nокана може да бъде намерена и във всяка от 28-те 
Информационни точки по населени места на територията на МИГ'Лясковец

Стражица". 

Проектните предложепия се подават на следния адрес: 

На~:тояm.и.п документ е разработеи по от ekRТJa на СНЦ"МИГ -Ласковец-Стражида." no nрилагане яа Cтpa-rerJU за 1\feCПto раэв~m~с под 
N~ 41-03-44/30.08.2010г. и във връзkа с изm.лнсние на договор за финансиране по мкрка 41 и мярка 431-1 с .N'!!РД-50-140/13.1 0.20\lr. 



Гр.Лясковец, обл.В.Търново, 
Ул."Трети март" N!!l, ет.2, офис 1. 

За по-rоляма оперативност, проекпmте предложения се подават в офиса на МИГ 

единствено след nредварително обаждане и заnисване на час при експерта на МИГ , който 
потвърждава на кандидата денят и часът за прием на документите. 

Лица за копrакт: 

• Изпълнителен директор: Мария Маринова: 
mariamar@abv. bg, тел: 08787791 О 1 ,0894621164 

• Ексnерт: Мария Петкова: 

id рр maria@abv.bg, тел. 0894621167 
• Ел. поща на МИГ"Лясковец-Стражица: 

mig zaedno@abv.bg 

Настояшият документ е разработен no от е1<ила на СНЦ"МИГ-fuсковец-Стражица" no nрилагане на Стратеrня за месnю развише под 
]'(~ 41 -03-44/J0.08.2010r. и във врыка с изm.mtенис надоrовор 3а финансиране по мярка 41 и мярка 431 -! с N~РД-50-140/1 3.10.201 1 r. 



Програма за разв11тне на селскпте райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за 

СДРУЖЕНИЕ "МЕСГНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА 

ЛЯСКОВЕЦ- СТРАЖИЦА" 

ПОКАНА 

За прием на проекти по nроекти по Мярка 322 
места)) от Стратегия за местно развитие на 

изискванията на заложените nроцедури в 

24/29.07.2008г. за условията и реда за ~L~-~·~.u.vv'""" 
Мярка» Обновяване и развитие на населените 

райони 

населените 

при спазване 

и Наредба 

Схемата за безвъзмездна и развитие на 

съюз) чрез 

~!;'.~они !Jf';J.:I)~m~mreнrиe на Стратегия за 

2!/~t~рП4е>в,;rвгtне и развитие на населените 

0.08.2010r. чрез откритапроцедура за 
~ ................. cФ&.rme ПDI~З~rieo:иolia от 05 март 2012r. до 21 май 

...,и.:.l·~" . ..., . .., .... 384 ООО лв., което е 1 ОО %от 

чрез Мярка 322 «Обновяване и развитие на 
населените Стратегията за местно развитие, трябва да се осъществяват само на 

действа Местна инициативна rpyna "Лясковец-Стражица", която 
общините Лясковец и Стражица с общо 28 населени места. 

2.Кандидатите да имат седалище на територията на Местна инициативна 
група'' Лясковец~Стражица". 

3.Финансовата помощ е предназначена за следните допустими кандидати: 

• Общини Лясковец и Стражица. 
• Юридически лица с нестоnанска цел, регистрирани по ЗЮJПЩ. 

• Читалища, регистрирани по Закона за народmпе читалища . 

Настоящwrr документ е разработеи no от екиnа 'На СНЦ''МИГ-Jtясковеu-Сч>ажица" по nрилагане на Cтparentи за местмu paзвwrne пол 
N2 4\-03-44/30.08.2010r. и 11'!.11 връ:~ха с изпыmение надоrовор за фmrаисираке по м:ярка41 и мяр~<а431·1 с .N'~PД-50-140/13.10.201\r. 
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• Местни поделепия на вероизповедания; регисрирани като юридически лица съгласно 
чл. 20 от Закона за вероизповеданията или nризнати за юридически лица no силата на 
чл. 1 О от същия закон. 

• Граждански дружества на физически и/или юридически mща, основани с цел 
извършване на строителни работи във връзка с обновяване на фасадите на частни 

сгради и външни nрилежащи пространства, вюпочени в интегриран nлан за 

обновяване на населеното място .. 

4.Финансират се следните допустими дейности: 

1) Рехабилитация на обществени зелени площи - ''"IJA'-''Ч '''"'•'•·."...,p?aдlшi:tjf~~1rC площадки и 

съоръженията към тях; 

2) Реконструкция и ремонт на обществени сгради 
подобряване на прилежащите пространства, 
З) . Реконструкция и ремонт на сгради с 

при~ежащите пространства, вкmочително 

4) Ремонт на фасади на частни сгради 
планировка (ако са включени в ТУУУ.,....,.,.....,..,, ... .", 

5) Изготвяне на планове за vv, .. v, ............ 

инвестиционните дейности ИЗ{)РС)ец 

Следните дейности няма да се 

значение, и 

площадки и съоръженията към 

сгради с религиозно значение и 

до 5 % от стойността на одобрените разходи по буква 

- За закуnуване пазарната им стойност), вкmочитеmю чрез финансов 

лизинг; 

- За изготвяне на планове за обновяване на васеленото :място; 

- Общите разходи, с консултации, за архитекти и инженери, в т.ч. разходИТе за 
nредпроектни проучвания, подготовка на идеен и/или работен/технически проект, в обхват 
съгласно Наредба N~ 4 от 2001 г., за изготвяне на доклад за оценка на съответствието на 
инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите, строителен надзор, 

такси, анализ на икономическите и социалните ползи, необходими за подготовката, 
изпълнението и отчитането на дейностите по nроекта, както и разходи за изработване на 

информационна/и табела/и ИJШ билборд/ове. 

Консултациите, включени в т. 4, вкmочват изготвяне на оценка на въздействието върху 

Hac-roяUDIJIT до)()'Менr е разработен по от екиnа на СНЦ"МИГ -Jlнсковец-Стражиuа" no npJL'1araнe на Стратеrn.11 за мес'JНо развитие nод 
N2 41-03-44/30.08.20 \ От. и във връзка с изттытнеиие на мrовuр за фttнанс}!\)ане no мярха 41 ~· мяр~еа 431-1 с N2PД-50-140/l3.10.20llг. 
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околната среда (О ВОС)/ екологична оценка, хонорари за правни услуги, окомплектоване на 

пакета от докуменrn за кандидатстване, както и консултантски услуги, свързани с 

изпълнението и отчитането на дейностите по проекта до изплащане на помощта. 

Разходите за консултации не могат да надхвърлят 3 %от разходите пот. 1, буква "а" ит. 2. 

6.Финансови параметри за проектите. 

Минималният размер на проектите е левовата равностойност на 5 ООО евро; 
Максималният размер на проектите е левовата равностойност на евро. 

7.Размер на финансовата помощ за всеки проект: 

• 1 ОО% от общите допустими разходи за проекти на 
• 1 ОО% от общите допустими разходи за проекти 

на читалища и на местни поделения на 

проекти в обществен интерес; 

• 70% от общите допустими разходи за 
читалища, 

• 50% от общите допустими разходи 
и физически лица, основани 
прилежащите им nvoc·rp;m<~тв:a./'zЯiii? 

лица![(lJ;нест•JШШ<;ка цел, 

~с~р~rращи приходи 

юридически 

фасадите .. ~; частни сгради и 
,..f;J;%~{:~{.~:: .. :::·:.:·:· 

Разликата между пълния размер на допустимите разходи и до 1 ОО % се осигурява от 
кандидата. "'fffJ.h.~ ''lif!/!!fjg,! '"!JJ!ffjj/ 

Участието на кандидата може да бъде само в тт ... , ............ ", форма. 

на 

от Първа покана за 2012r. 

за подпомагане, допустимите разходи, процедурите за 

на финансовата помощ са nубликувани в Наеок11те за 
настоящата Покана за набиране на заявления, Наредба 

CЛIOBJIЯl:a и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
ucmo~вявaJmhu развитие на населните .wecma" по ПРСР за периода 2007-2013 r. , 
·...".~..,· .. гu·a'!,~iil местно развитие на МИГ"Лясковец-Стражица". 

11. Кр1Перuи за оценка • 

Настоящнит докумеlff е разрабтен по от екиnа на СНЦ'МИГ -Ля.сковец•Стра)f(Ица" IЮ nрилатанена Страте!WI за месmо ра~ви:mс nод 
N!! 41-03-44/30.08.201 Or. и във вр1.3ка с юm..1нение на доrовор за финансиране no мярка 41 н мхрка 431-1 с N21' Д-SО-140/13.1 0.2011 r. 
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различни от общииеките центрове; 

2 Наличие на технически/работен nроект, приложен към заявле!fИето 30 TOЧKJI 
за подпомагане 

3 Проекти водещи до повишаване на качеството на ЖJIВОТ на груnите в ЗО точки 
неравностойно nоложение- етнически малцинства (роми и др,), хора 
с увреждания; 

12. Подаване на заявления: 

• Началнатадата и час за подаване на заявления за подпомrа,.;r;~;,:цо тази обява е 09.00ч. 
на 5 март 2012г. 

• Крайният срок за подаване на заявления за подпоNrаrЩtе· е 18.00ч. на 21 
май 2012г. 

13. Заявленията за законно 

услуга с представляващо кандидата или по пощата с 

обратна разписка съгласно Насоките за ....... ,....,х.....,~ 

Необходимата за кандидатстване 
страницата на МИГ'' lя<ЖС)Ве:n-~ 

на интернет 

;;;=== JjЩJnt'I·epJ!!eт страницата 
,~л .. n-.ла .. "'"' и от офиса на на МЗХ 

• 

• 

• 

• 

• 

•v-;!;./;ЩIJ,Щ<I"'n ·rщ~~ен< t.1f!~щюс чрез електронната страница на 

и въпроси), по електронна 
или получен в офиса на МИГ - отговаря се по 

~--~~!.n~'r'"'tн't.n до 7 календарни дни. 

ооо()]~~ и публикува в електронната страница на МИГ постъпилите 
бенефициенти и отговорите, групирани по 

OHCYJIТJ:J[paft~!no време на предвидените информационни кампании за бенефициенти 
Годишен План за информационни и консултационни дейности, 

съобразно за отваряне на мерките, публикуван на интернет страницата на 
iv1ИГ"Лясковец-Страюща" http:/ /www.mig-zaedno.eu. 
Консултиране в населените места от територията на МИГ"Лясковец-Стражи:ца" по 
rрафик, предварително обявен в публичното nространство, информационни 
източници и регионални медии. 

Информация по обявената покана може да бъде намерена и във всяка от 28-те 
Информационни точки по населени места на територията на МИГ"Лясковец

Стражица". 

Настоllwшп документ е разработен no от ек11па на СНЦ"МИГ·Ляскоl\ец·Стражиuа" no прилагане ка Стратеrи11 за месшо развпn1е под 
.N'~ 41.(}3-44/30.08.2010r. и във в1JЬ3ка с изпълнение на договор за фикансиране по мярка 41 и мярка 431-1 с N~РД-50-140/13.10.2011 r. 



Проектните предложения се подават на следния адрес: 
Гр .Лясковец, обл.В. Търново, 

Ул."Трети март" ,N'Q}, ет.2, офис 1. 

За по-rоляма оперативност, проектните предложения се подават в офиса на МИГ 

единствено след предварително обаждане и записване на час при експерта на МИГ , който 
nотвърждава на кандидата денят и часът за прием на документите. 

Лица за контакт: 

• Изпълнителен директор: Марии Маринова: 
mariamar@abv.bg, тел:О878779101,0894621164 

• Експерт: Мария Петкова: 

id рр maria@abv.bg, тел. 0894621167 
• Ел.поща на МИГ"Лясковец-Стражица: 

mig zaedno@abv.bg 

НастоJiщият докумекr е разработен по O'I екиnа ка СНЦ"МИГ-fuсковеu·Сiражица" no nрилаrане l't<t Crparentя 33 мсстно р33випrе nод 
N2 4l..OЭ-44/30.08.2010r. и във врика с 11з1rълкение на договор за финаксирак~: no мярка 41 и MJIP!Ia 431-1 с N~PЛ·SO· 140/13.10.2011 r. 



СДРУЖЕНИЕ "МЕСГНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА 

ЛЯСКОВЕЦ- СfРАЖИUА'' 

ПОКАНА 

За прием на проекти по проекти по " 
предоставяне информация за икономическите 

обхванат11 от ос 3" от Стратегия за местно р · 
спазване изискванrтята на изискванията на 

развитие и РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА 

nодкрепа на развитието на селските 

развитие на селските райони (ЕСФР 

Схемата за безвъзмездна Фиrнансс)В8 
nредоставяне информация 

обхванатJf от ос 311 се p~i,iiO~Зiillpa 
Европейскияземеделски 

местно развитие на Местна 

обучение и 

областите 

п.'"'"' '"' PaJКИIJIO> ПрИ 

фонд за 

обучение и 

работят в областите 

Европейския съюз> чрез 

ълrие1ше на Стратегия за 

покана за набиране на 

обучение и предоставяне 
n~l"\n,~.Q"Г в областите обхванати от ос 3" от 

отворена з 

бюджет за 
мярката за 201 

СНЦ»МИГ-Лясковец-Стражица» от Стратегия за 
1 Ог. чрез открита процедура за конкурентен подбор, 
ода от 05 март 2012r. до 21 май 2012 r., с фиксиран 

р~~~:р на 42 ООО лв., което е 70 % от планирания бюджет по 

!.Дейностите по финансирани чрез Мярка 331 "Професиоиално обучение и 
предоставяне информация за икономическите субекти, които работят в областите 
обхваиатu от ос 3" от Стратегия за местно развитие на СНЦ»МИГ-Лясковец
Стражица>> от Стратегията за местно развитие, трябва да се осъществяват само на 
територията, на която действа Местна инициативна група "Лясковец-Стражица" , която 
съвпада с територията на общините Лясковец и Стражица с общо 28 населени места. 

2.Кандидатите трябва да седалище - за еднолични търговци и юридическите лица, на 
територията на Местна инициативна група»Лясковец-Стражица». 

Настоящият документ е разработеи по от екяпа ка СНЦ"МИГ -Лясковеlt·Стражпuа'' по np11naraнe ка Стратеrи.я за местно раза!ПИе под 
N2 41-03-44/30.08.2010г. и във 11ръзка с изm.лнение на договор за финанеяране no мsrрка 41 и м11рка 431·1 с N2PД-50-140/13. 10.201lr. 



3.Цепи на мярката: 

• Подобряване на уменията, знанията и нивото на информираност на населението, 

необходими за устойчиво развитие и оживяване на територията на МИГ; 
• Насърчаване по-широкото използване на IT средства и технологии; 
• Повишаване на цялостното ниво на умения и знания и предоставяне на възможност 

за обучение в областите, покрити от ос 3 на ПРСР; 
• Насърчаване включването на младите хора в съхранението и развитието на 

традиционни местни ценности; 

• Подобряване и разширяване спектъра на услугите; 

• Насърчаване на иновациите и предприемачеството. 

4.Финансовата nомощ е предназначена за следните лo:~ii'r•~мlи'.~ti 

Организации, които провеждат обучения, К}1JСС1в.~~ 
предоставят услуги и/или обучения в 

и се определят като обучаващи организации за 

• Юридически лица с нестопанска 

• Читалища, регистрирани по 

• Лица регистрирани по 
занаятите; 

и/или занаяти 

и Закона за 

IЦ..OC~JrlllJJarJL'- на дейността, за КОЯТО 

2 години опит в 

S.Финансират се r.тil~fn:im1"'f'\ тr,t'\n·~i:1'n.cИ·';mmc)cти· 

Обучения работещи на територията на МИГ в 

да включва 

nраЩ~Jие на човешките ресурси. 

б) обучения. консултации и/или nрактически занятия за мениджърите 
и/или персонала на икономически субекти, работещи в областта на ос 3 (проекти, които 
съответстват на заявени nотребности на работодател/и или лица, стартиращи дейност в 
някоя от областите на ос 3 от ПРСР); 
в) Обучения, насочени към повишаване на атрактивността на района чрез: 

Диверсификация на земеделските стопанства и иновации; 

Туризъм и насърчаване развитието на алтернативни форми на туризъм, в т.ч 
селски туризъм; 

Възстановяване и обновяване на селския пейзаж и култура; 

Настоящият до.кумент е ра~работен no от екиnа на СНЦ"~ -Лgсковеu-Стражиuа" по прилагане на С'тратеrn" эа местно р;j:4Витие пол 
N~ 41-ОЗ-44/30.08.2010г. и във връзка с изПЪJТНенис на договор за финансиране по мярка 41 и мхрка 431-1 с N~PД·50·140/I 3.10.2011r. 



Програма за развитие на селските райони 2007-2.013. Европейски земеделеки фонд за 

Основни услуги за населението в селските райони, в т. ч услуги щадящи 

околната среда; 

Обновяване и развитие на населените места в селските райони; 

Обучение на млади хора в традиционни селски умения и занаяn1; 

Обучения във връзка с опазването и устойчивото използване на културното и 

nриродно наследство; 

Обучения, свързани със стартирането и работата по иновативни. местни 

решения за базови услуги на територията на МИГ; 

Обучения, свързани с развитието на човешките реу~РF~Л; .. 
Други специфични обучения, определени сц~Ji§.JtУ(.ретните нужди на 
икономическите субекти от територията на ·~/if!J!/P' !\{{$> 

........................ :••. .:.:::':';·,::.:.:/, 

6.Допустими разходи: 
::.:.{·:~:~~.;_'.::,'_,_ ... · .. :.: ....... ' .... ·.~·::.· ........................ . 

... ·}:.:.:~.. ?::·:>:.;:~::;~· 

всеки ~~t~ционна дейност: Допустими за финансова помощ са следните 

- предварителни разходи за разработване на 

-пълен ПанСИОН ИJШ ДНеВНИ va.;>лu•.u.a 

равностойност на 20 евро; 
от левовата 

км; 

равностойност на 20 евро; 
равностойност на ЗО евро; 

на обучението . 

• 
е левовата равностойност на 1 ООО евро; 

ра~m,на щ5<:ЩJ[ttltтe е левовата равностойност на 10 ООО евро . 

9. Общ Jiаi1iе1~J,~щ~:ат:ивс~н бюджет по обявена Първа покана за прием за 2012 г.е в 
размер на: 60 ООО 

lО.Предвидена е Втора покана по Мярка 331 "Професионално обучение и предоставяне 
информация за икономическите субекти, които работят в областите обхванати от ос 3" от 
Стратегия. за ;wecmнo развитие на СНЦ»МИГ-Лясковец-Стражица» за 2012r.съгласно 
Индикаrnвната програм:ма за прием на проекти на МИГ. 

HactOЯIДJIП документ е разработен rro от c~<иrra на. СНЦ"МИГ -ЛяСI<овец..Стражица" no nрилагане на Стратегия за местно развиrпе nол 
.N'v 41-03-44/30.08.2010г. и във връзка с изпълнение на договор за финансиране no мярка41 и 111ярка 431-1 с.N!РД-50·140/13.10.2011г. 



ll.Изисквания към кандидатите за подnомагане, проектите за обучение, доnустимите 
разходи, процедурите за кандидатстване и реда за изплащане на финансовата помощ са 

публикувани в Насоките за кандидатстване към настоящата Покана за набиране на 
заявления мярка Мярка 331 "Професионално обучение и предоставяне информация за 
икономическите субекти, които работят в областите обхванати от ос 3", както и в 
Стратегия за местно развитие на МИГ'Лясковец·Стражица''. 

12. Критерии за оценка: 

2 

3 

4 Проекти, предв11ждащ•• 
собствен бизнес 

13. Подаване на заявления· 

• Началната дата и по тази обява е 09.00ч. 

• 

на 5 март 2012г . 

иса на МИГ от лицето, законно 
или чрез куриерска услуга с 

по мярката е публикувана на интернет 

1Яс:ко·ве1Щ~~~Л)ЮJШI~а" http://www.mig-zaedno.eu, на интернет страницата 
=:.s::.:..:..:....:.:. m~ш::.ш~ш~~лg, а също така може да бъде получена и от офиса на 

всеки работен ден от 1 0.00 до 15.00 часа. 

ще предоставя консултации на потенциални 

• устни консултации: в офиса на МИГ в следвите дни: 
-За територията на Лясковец: всеки първи и трети вторник на месеца от 09.00ч.-18.00ч. 
-За територията на Стражица: всеки втори и четвърти nетък на месеца от 09.00ч.-18.00ч • 

• nисмени консултации: по зададен nисмено въnрос чрез електронната страница на 

МИГ http://www.mig-zaedno.eu - рубрика "контакти" и въпроси), по електронна 
nоща: e-mail-mig zaedno@abv.bg или получен в офиса на МИГ - отговаря се по 
електронна поща със срок за отговор до 7 календарни дни. 

Настоящ11ят до1<умеJП е разработен no от екипа. на СНЦ"МШ"-Лясковеu-СJ'1)ажица~ ПQ nрилагане ~<а Стратеmя за местно ра3витме нод 
.N'2 41-03-44/30.08.2010r. и във връзка с к:шълнеtmе на договор за финансиране no мярка 41 и М!lрка431-1 с .N'~PД-S0-140/13 . 1 0.201lr. 



• екипът на МИГ обобщава и публикува в електронната страница на МИГ постъпилите 
въпроси от страна на потенциалните бенефициенти и отговорите, групирани по 

мерки. 

• Консултиране по време на предвидените информационни кампании за бенефициенти 
съгласно утвърден Годишен План за информационни и консултационни дейности, 
съобразно графика за отваряне на мерките, пубЛИI<уван на интернет страницата на 

МИГ'Лясковеu-Стражица" http:/ /www.mig-zaedno.eu. 
• Консултиране в населените места от територията на МИГ"Лясковец-Стражица" по 

график, nредваритеЛllо обявен в nубличното информационни 

• 
източници и регионални медии. 

Информация по обявената покана може да 
Информационни точки по населени места 

Стражица". 

Проектните предложения се подават на 
Гр.Лясковец, обл.В.Търново, 

Ул."Трети март" .NH, ет.2, офис 1. 

Проектните предложения се 

обаждане и записване на час при 

Лица за контакт: 

Лясковец-

предварително 

на кандидата денят 

НаС1'0.11:ШИАТ докум~пт е разработен по от екиnа на СНЦ"МИТ'-ЛАсковеu-Стражица" по nрилагане на СтратеГИII за ме\-"ТНО paзВJmtc nод 
N~ 41 -03-44130.08.2010r. н вьв врыка с юПЪIО{еНЖ: на договор за финансиране по мжрJСа 41 и !.!Ярка 431-1 с Ni!PД-50-140/13. 10.2011 г. 


