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ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА1
С Т Р А Т Е Г И Я ЗА В О Д Е Н О О Т О Б Щ Н О С Т И Т Е М Е С Т Н О Р А З В И Т И Е
НА СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЧИРПАН"
ЗА 2018 Г О Д И Н А

1

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.
1
Безвъзмездна финансова помощ.
1
Отбелязва се „да" или „не".
1
По смисъла на чл. 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
1
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" (OB, L 352 от 24.12.2013 г.).
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№
по
ред

Наименование на
мярката

Общ бюджет
на мярката
(в лева)

Допустими кандидати

Допустими дейности

Допустими разходи

Интензитет на Дата на
безвъзмездната обявява
финансова
не на
помощ /БФП/
приема

Краен срок Размер на проект
за подаване
на
Максипроектни Минимален
предложен мален
ия

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 /ПРСР/
1.

Подмярка 1.1.
„Подкрепа за
дейности за
професионално
обучение и
придобиване на
умения”

100 000,
00
лв.

1.Висши
училища,
акредитирани по Закона
за висшето образование,
имащи
актуални
акредитации
за
обучение по минимум
едно
от
професионалните
направления
„Растениевъдство“,
„Растителна
защита“,
“Животновъдство“
„Ветеринарна
медицина“,
„Горско
стопанство“,
„Хранителни
технологии“,
„Биотехнологии“,
„Науки за земята“. За
конкретните курсове за
обучение по част от
професия
да
имат
съответстващи
акредитирани
специалности
2.Професионални
гимназии или център
за
професионално
обучение по Закона за
професионалното
образование и обучение,

1

1.Курсовете
за
обучение - специални
занятия с разработена
учебна програма за
постигане на конкретни
цели на обучението за
допустимите
целеви
групи. Курсовете могат
да бъдат краткосрочни с
продължителност
30
учебни
часа,
дългосрочни
с
продължителност
150
учебни
часа
и
специализирани
с
продължителност
100
часа за придобиване на
правоспособност
за
работа със земеделска и
горска
техника.
Учебната програма на
курсовете се разработва
от
обучаващата
организация като учебна
програма по част от
професия от Списъка на
професиите
за
професионално
образование и обучение
(ПОО)
по
всички
професии
от

Допустимите разходи по тази
мярка
са
разходите
за
организиране и провеждане на
трансфера на знания.
Всички разходи се изплащат на
бенефициента по подмярката.
При
възстановяването
на
разходите се прилага система
на ваучери. Допустими са също
разходите за път, настаняване
и дневните командировъчни на
участниците, както и разходите
за заместници на земеделските
стопани.
При
възстановяването
на
разходите се прилага система
на ваучери. Ваучерите ще бъдат
прилагани за всяка допустима
дейност по подмярка 1.1. както
следва:
 за
курс
с
продължителност 30
часа,
 за
курс
с
продължителност 150
часа,
 за специализиран курс
с
продължителност
100 часа,
за семинар 8 часа, за семинар
18 часа.

100
%
общите
допустими
разходи

от

Септем
ври
2018

Октомври
2018

имащи
право
да
обучават по професии
от
професионални
направления
621
„Растениевъдство
и
животновъдство“,
623„Горско
стопанство”,
541
„Хранителни
технологии“,
640
„Ветеринарна
медицина“.
За
конкретните курсове за
обучение по част от
професия да имат право
да
обучават
по
специалности
от
съответната
професия.Специфично
допълнително условие,
в
допълнение
към
предходните условия, за
организациите,
които
провеждат
специализираните
курсове за придобиване
на правоспособност за
работа със земеделска и
горска техника: да имат
валидно разрешително
от
Министъра
на
земеделието и храните
по Наредба №12 от 22
април
2009
г.
за
условията и реда за
придобиване и отнемане
на правоспособност за
работа със земеделска и
горска техника.
3.За
само

2

организиране
на
семинари

професионални
направления
621
„Растениевъдство
и
животновъдство“, 623
„Горско
стопанство”,
541
„Хранителни
технологии“,
640
„Ветеринарна
медицина“.
В учебната програма на
курсовете се предвижда
задължително
практическо обучение.
Учебната програма за
специализираните
курсове за придобиване
на правоспособност за
работа със земеделска и
горска
техника
се
разработва
в
съответствие
с
националното
законодателство.
Приоритетни теми:
курсове
за
обучение
с
продължителност
30
часа
(приоритет
за
включване в обучението
на малките земеделски
стопани,
съгласно
определението
в
ПРСР)и
курсове
за
обучение
с
продължителност
150
часа и специализирани
курсове
с
продължителност
100
часа за придобиване на
правоспособност
за
работа със земеделска и
горска
техника

могат
да
кандидатстват научни
институти или опитни
станции в областта на
селското
стопанство
или
горите
организации по Закона
за
Селскостопанската
академия, Закона за
Българската академия
на науките, Закона за
горите.

3

(приоритет
за
включване в обучението
на младите земеделски
стопани,
съгласно
определението в ПРСР)
В учебните програми на
курсовете в контекста
на основната тема на
курса ще се включват
задължително минимум
10 % от часовете по
въпросите
на
смекчаване
на
последиците
от
изменението на климата
и адаптиране към него,
опазване на околната
среда и представяне на
иновации. Ще се дава
приоритет на курсове, в
учебната програма на
които
е
увеличен
задължителният
минимум часове по
пресечните цели.
2.Семинари
тематични срещи, на
които се разглеждат и
обсъждат
конкретни
теми. В зависимост от
съдържанието
на
програмата
и
предвидените
теми,
продължителността на
семинарите може да
бъде 8 учебни часа или
18 учебни часа. Ще се
дава
приоритет
на
семинари
с
продължителност
18
часа по теми, свързани с
изпълнение
на

включените дейности и
приоритетни теми за
подмярката:
къси вериги на
доставки и създаване на
групи и организации на
производители;
основни
рискове в земеделието,
методите за превенция и
за

екологични изисквания
на
видовете
и
местообитанията,
зависещи от земеделски
и
горскостопански
практики,
разумно
ползване на природните
ресурси, принципи на
управление на Натура
2000,
земеделие с
висока
природна
стойност;
Рамковата
директива за водите,
опазване на водите от
замърсяване от разлив
на
препарати
за
растителна защита и
горива, опазване на
водите от замърсяване с
опасни вещества при
гасене
на
горски
пожари;
фактори
на
почвената ерозия и
методи
за
предотвратяване;
изисквания на
европейското
и

4

2.

Мярка 4.1.
„Подкрепа за
инвестиции в
земеделски
стопанства ”

5

500 000,00
лв.

1. Земеделски стопани,
които към датата на
подаване на заявлението
за подпомагане трябва
да
отговарят
на
следните условия:
- да са регистрирани

национално
законодателство
при
потреблението на вода в
селското
стопанство,
водостопански
изследвания
в
хидромелиорациите,
водомерни съоръжения;
представяне на
енергоефективни
техники и технологии
на
производство
и
методи за намаляване на
разходите на енергия в
селското стопанство;
използването
на странични продукти,
отпадъци и остатъци и
други
нехранителни
суровини;
представяне на
технологии
и
специализирана техника
за
обработване
на
почвата/стърнищата с
цел запазване на хумуса;
управление
на
деградиралите
земеделски земи чрез
биологична
рекултивация
с
характерни за района
тревни видове;
в областта на
горското стопанство
1.Модернизация
и
механизация
/инвестиции
във
физически
активи/
пряко
свързана
с
намаляване
на
производствените

Инвестиции в материални и
нематериални
дълготрайни
активи:
1. строителство или обновяване
на сгради и на друга недвижима
собственост, използвана за
земеделското
производство,

9.
За
кандидати
с
размер
на
стопанствата
над 8000 евро
СПО:
Финансовата
помощ е в

Септем
ври
2018

Октомври
2018

За
канди
дати с
разме
р на
стопа
нства
та над

За
кандидат
ис
размер на
стопанств
ата над
8000 евро
СПО:

като
земеделски
стопани съгласно чл. 7,
ал. 1 от Закона за
подпомагане
на
земеделските
производители;
минималният
стандартен
производствен обем на
земеделското
им
стопанство е не помалко
от
левовата
равностойност на 2000
евро или
Юридически
лица,
регистрирани
по
Търговския
закон,
Закона за кооперациите,
Закона
за
вероизповеданията или
създадени по Закона за
Селскостопанската
академия,
които
отговарят на следното
условие:
да са получили
за предходната или
текущата
финансова
година
приход
от
земеделски
дейности
или
участие
и
подпомагане по СЕПП,
включително приход от
получена
публична
финансова
помощ,
директно свързана с
извършването на тези
дейности, или приход от
преработка
на
земеделска продукция
или услуги, директно
свързани със земеделски
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разходи и повишаване
производителността на
труда;
2.Модернизация
и
механизация
/инвестиции
във
физически
активи/
пряко
свързана
с
намаляване
на
производствените
разходи и повишаване
производителността на
труда
свързани
с
изпълнение
на
дейностите по мярка
„Агроекология
и
климат“
и
мярка
„Биологично
земеделие“;
3.Постигане
съответствие
с
нововъведени стандарти
на
Общността
приложими
за
съответните стопанства;
4.Подобряване
на
енергийната
ефективност
на
стопанствата;
5.Съхранение
на
земеделската продукция
с
цел
запазване
качеството
на
продукцията;
6.Машини
и
съоръжения за опазване
на
околната
среда,
включително
за
съхранение на оборска
тор;
7.Недвижима
собственост свързана с

включително
такава,
използвана
за
опазване
компонентите на околната
среда;
2. закупуване, включително
чрез финансов лизинг, и/или
инсталиране на нови машини,
съоръжения и оборудване,
необходими за подобряване на
земеделския
производствен
процес,
включително
за
опазване компонентите
на
околната среда, получаване на
топлинна
и/или
електроенергия, необходими за
земеделските
дейности
на
стопанството и подобряване на
енергийната
ефективност,
съхранение и подготовка за
продажба
на
земеделска
продукция;
3.
създаване
и/или
презасаждане
на
трайни
насаждения,
включително
трайни насаждения от десертни
лозя,
медоносни
дървесни
видове за производство на мед,
други бързорастящи храсти и
дървесни видове, използвани за
производство на биоенергия;
4. разходи за достигане
съответствие с нововъведените
стандарти на ЕС съгласно
приложение № 8, включително
чрез финансов лизинг;
5. закупуване на: съоръжения,
прикачен
инвентар
за
пчеларство
и
съответно
оборудване, необходимо за
производството на мед и други
пчелни продукти, както и за
развъждането на пчели-майки,

размер на 50 %
от
общия
размер
на
допустимите за
финансово
подпомагане
разходи, като
същата може
да се увеличава
на база общия
размер
на
допустимите за
финансово
подпомагане
разходи
в
следните
случаи:
За
проекти
представени от
млади
земеделски
стопани
финансовата
помощ
се
увеличава с 10
%;
За
интегрирани
проекти
финансовата
помощ
се
увеличава с 10
%;
За
проекти
свързани със
сливания
на
организации на
производители
финансовата
помощ
се
увеличава с 10
%;
За
проекти
с
инвестиции в
райони
с

8000
евро
СПО:
Мини
мален
разме
р на
допус
тимит
е
разхо
ди:30
000
лв.
За
канди
дати с
разме
р на
стопа
нства
та от
2000
до
7999
евро
СПО:
Мини
мален
разме
р на
допус
тимит
е
разхо
ди:
2450
лв.

Максима
лен
размер на
допустим
ите
разходи:
200 000
лв.
За
кандидат
ис
размер на
стопанств
ата от
2000 до
7999 евро
СПО:
Максима
лен
размер на
допустим
ите
разходи:
48 895 лв.

дейности, или получена
публична
финансова
помощ. Не се прилагат
за кандидати, създадени
до 1 година преди
кандидатстването
за
проекти с инвестиции в:
сектор
„животновъдство”,
сектор
„плодове
и
зеленчуци”,
производство
на
„етерично – маслени и
медицински култури”
2.
Признати
групи
производители
и
признати организации
на производители на
земеделски
продукти
или такива, одобрени за
финансова помощ по
мярка 9 от ПРСР 2014 2020 г.
За подпомагане само за
проекти за колективни
инвестиции могат да
кандидатстват
и
юридически
лица,
регистрирани по ТЗ
и/или
ЗК,
които
включват най-малко 6
лица
и
са
извън
посочените в т. 1 и т.2.
Кандидатите трябва да
отговарят на условията
посочени в т.5.Описание
на мерките, подраздел
Изисквания
за
допустимост
на
кандидатите от СВОМР
на МИГ Чирпан
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дейността
на
земеделските
стопанства;
8.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;
9.Производство
на
енергия
от
възобновяеми
енергийни източници за
нуждите
на
земеделските
стопанства.

включително чрез финансов
лизинг;
6. разходи за достигане на
съответствие със съществуващи
стандарти на ЕС - за млади
земеделски
стопани,
получаващи финансова помощ
по под-мярка 6;
7.
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 земеделските
производствени дейности и/или
за
създаване
и/или
презасаждане
на
трайни
насаждения;
8. закупуване на сгради,
помещения и друга недвижима
собственост, необходими за
изпълнение
на
проекта,
предназначени за земеделските
производствени дейности на
територията на селски район
съгласно приложение № 4;
9. закупуване, включително
чрез финансов лизинг, на
специализирани
земеделски
транспортни средства, като
например: камиони, цистерни
за събиране на мляко, хладилни
превозни
средства
за
транспортиране на продукция,
превозни
средства
за
транспортиране
на
живи
животни и птици;
10. разходи за достигане на
съответствие с международно
признати стандарти, свързани с

природни
и
други
специфични
ограничения
финансовата
помощ
се
увеличава с 10
%;
За
проекти
за
колективни
инвестиции
представени от
6 до 10 ЗП
финансовата
помощ
се
увеличава с 10
%;
За
проекти
за
колективни
инвестиции,
представени от
над 10 ЗП
и/или
групи/организа
ции
на
производители
финансовата
помощ
се
увеличава с 20
%;
За
проекти
с
дейности,
подпомагани
по линия на
ЕПИ
за
селскостопанск
а
производителн
ост
финансовата
помощ
се
увеличава с 10
%;
За
проекти
с

въвеждане на системи за
управление на качеството в
земеделските
стопанства,
въвеждане
на
добри
производствени
практики,
подготовка за сертификация;
11. закупуване на софтуер,
включително чрез финансов
лизинг;
12. за ноу-хау, придобиване на
патенти права и лицензи, за
регистрация
на
търговски
марки и процеси, необходими
за изготвяне и изпълнение на
проекта;
13.
разходи,
свързани
с
проекта, в т.ч. разходи за
предпроектни
проучвания,
такси, хонорари за архитекти,
инженери
и
консултанти,
консултации за екологична и
икономическа устойчивост на
проекти,
проучвания
за
техническа осъществимост 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 проект, включени в т. 1 - 12.
Допустимите
разходи
за
консултантски
услуги,
свързани с подготовката и
управлението на проекта, като
част от гореописаните разходи
не могат да превишават:
1. едно на сто от допустимите
разходи - за проекти с
инвестиции само за земеделска
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инвестиции в
стопанства
изпълняващи
ангажименти
по
мярка
„Биологично
земеделие” или
сходни
ангажименти
по мярка 214
„Агроекологич
ни плащания“,
направление
„Биологично
земеделие“ от
ПРСР 2007 2013
г.
финансовата
помощ
се
увеличава с 15
%.
Допълнителнат
а
финансова
помощ
за
млади фермери
се предоставя в
случай,
че
заявлението за
подпомагане е
представено от
кандидат
на
възраст от 18
години и не
повече от 40
години
към
датата
на
кандидатстване
за финансова
помощ.
Максималното
комбинирано
подпомагане за
един проект на
индивидуален
бенефициент е
не повече от 70
% от общия
размер
на

техника и/или разходи по т. 10 12;
2. пет на сто от допустимите
разходи по т. 1 - 12 - за проекти
с включени инвестиции за
създаване
на
трайни
насаждения и/или строителномонтажни
дейности
и/или
оборудване и/или машини, но
не
повече
от
левовата
равностойност на 35 000 евро;
3. левовата равностойност на 35
000 евро и до едно на сто от
горницата
над
левовата
равностойност на 1 500 000
евро от допустимите разходи
по т. 1 - 12 - за проекти над
левовата равностойност на 1
500 000 евро.
Разходите за закупуване на
земя, сгради и друга недвижима
собственост по т. 7 и 8, не
могат да надхвърлят 10 на сто
от
общия
размер
на
допустимите разходи по т. 1 - 6
и т. 9 - 12.
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допустимите за
финансово
подпомагане
разходи.
Максималното
комбинирано
подпомагане за
проекти
за
колективни
инвестиции е
не повече от 90
% от общия
размер
на
допустимите за
финансово
подпомагане
разходи.
2. За кандидати
с размер на
стопанствата
от 2 000 до 7
999 евро СПО:
Финансовата
помощ е в
размер до 60%
от
общия
размер
на
допустимите за
финансово
подпомагане
разходи;
Размерът
на
финансовата
помощ
се
увеличава с 10
%,
като
максималното
комбинирано
подпомагане
не може да
надхвърля 80%
в
следните
случаи:
•
За
проекти
представени от
млади
селскостопанск

3.

Подмярка 4.2
„Подкрепа за
инвестиции в
преработката,
предлагането на
пазара и/или
развитието на
селскостопански
продукти”
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300 000.00
лв.

1. земеделски стопани,
които
отговарят на
следните условия:
- да са регистрирани
като
земеделски
стопани
съгласно
Наредба № 3 от 1999 г.
(ДВ, бр. 10 от 1999 г.);
минималният
стандартен
производствен обем на
земеделското
им

Подобряване
на
цялостната дейност на
предприятието чрез:
1. внедряване на нови
и/или модернизиране на
наличните мощности и
подобряване
на
използването им, и/или
2. внедряване на нови
продукти, процеси и
технологии, и/или
3.
намаляване
на
себестойността
на

1. 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;
2. закупуване, включително
чрез финансов лизинг, и/или
инсталиране на нови машини,
съоръжения и оборудване,
необходими за подобряване на

и
производители
- 10 %;
•
За
проекти
с
дейности,
подпомагани
по линия на
ЕПИ
за
селскостопанск
а
производителн
ост – 10 %;
•
Проек
ти,
интегриращи
хоризонталнит
е приоритети
за иновации,
опазване
и
възстановяване
на
околната
среда,
включително
биологично
производство,
икономия
на
ресурси
и
адаптация към
климатичните
промени – 10
%.
Финансовата
Финансовата
помощ е в
размер на 50 %
от
общия
размер
на
допустимите за
финансово
подпомагане
разходи, като
същата може
да се увеличава
на база общия
размер
на
допустимите за

Септем
ври
2018

Октомври
2018

30 000
лв

391 000
лв.

стопанство е не помалко
от
левовата
равностойност на 8000
евро.
2. признати групи или
организации
на
производители
или
такива, одобрени за
финансова помощ по
мярка 9. от ПРСР 2014 2020 г.;
3. еднолични търговци и
юридически
лица,
различни
от
кандидатите по т. 1 и 2.
(физически
и
юридически
лица),
регистрирани по ТЗ или
ЗК, които са микро,
малки, средни и големи
предприятия.
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произвежданата
продукция, и/или
4.
постигане
на
съответствие
с
нововъведени стандарти
на ЕС, и/или
5.
подобряване
на
сътрудничеството
с
производителите
на
суровини, и/или
6. опазване на околната
среда,
включително
намаляване на вредните
емисии и отпадъци,
и/или
7.
подобряване
на
енергийната
ефективност
в
предприятията, и/или
8.
подобряване
на
безопасността
и
хигиенните условия на
производство и труд,
и/или
9.
подобряване
на
качеството
и
безопасността
на
храните
и
тяхната
проследяемост, и/или
10.
подобряване на
възможностите
за
производство
на
биологични храни чрез
преработка на първични
земеделски биологични
продукти.
Инвестициите, обект на
подкрепа следва да са
свързани с:
Преработка и/или
маркетинг
на
продукти в обхвата

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,
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;
3.
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;
4. закупуване на сгради,
помещения и други недвижими
имоти,
необходими
за
изпълнение
на
проекта,
предназначени
за
производствени дейности на
територията на селски район
съгласно приложение № 3;

финансово
подпомагане
разходи
в
следните
случаи:
-За
проекти
представени от
млади
земеделски
стопани
финансовата
помощ
се
увеличава с 10
%;
-За
интегрирани
проекти
финансовата
помощ
се
увеличава с 10
%;
-За
проекти
свързани със
сливания
на
организации на
производители
финансовата
помощ
се
увеличава с 10
%;
-За проекти с
инвестиции в
райони
с
природни
и
други
специфични
ограничения
финансовата
помощ
се
увеличава с 10
%;
-За проекти за
колективни
инвестиции
представени от
6 до 10 ЗП
финансовата
помощ
се

на Приложение I
към Договора за
функциониране на
Европейския съюз
или на памук, с
изключение
на
рибни продукти;
Развитие
на
нови
продукти, процеси и
технологии за продукти в
обхвата на Приложение I
към
Договора
за
функциониране
на
Европейския съюз или на
памук, с изключение на
рибни продукти.
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5. закупуване, включително
чрез финансов лизинг, на
специализирани транспортни
средства,
включително
хладилни такива, за превоз на
суровините
или
готовата
продукция,
използвани
и
произвеждани
от
предприятието;
6. 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,
включително чрез финансов
лизинг;
7. материални инвестиции за
постигане на съответствие с
новоприети
стандарти
на
Съюза съгласно приложение №
8, включително чрез финансов
лизинг;
8. 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;
9. закупуване на софтуер,
включително чрез финансов
лизинг;
10. за ноу-хау, придобиване на
патентни права и лицензи, за

увеличава с 10
%;
-За проекти за
колективни
инвестиции,
представени от
над 10 ЗП
и/или
групи/организа
ции
на
производители
финансовата
помощ
се
увеличава с 20
%;
-За проекти с
дейности,
подпомагани
по линия на
ЕПИ
за
селскостопанск
а
производителн
ост
финансовата
помощ
се
увеличава с 10
%;
-За проекти с
инвестиции в
стопанства
изпълняващи
ангажименти
по
мярка
„Биологично
земеделие” или
сходни
ангажименти
по мярка 214
„Агроекологич
ни плащания“,
направление
„Биологично
земеделие“ от
ПРСР 2007 2013
г.
финансовата
помощ
се

регистрация
на
търговски
марки и процеси, необходими
за изготвяне и изпълнение на
проекта;
11.
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
допустимите
разходи
по
проект, включени в т. 1 - 10.

13

увеличава с 15
%.
Допълнителнат
а
финансова
помощ
за
млади фермери
се предоставя в
случай,
че
заявлението за
подпомагане е
представено от
кандидат
на
възраст от 18
години и не
повече от 40
години
към
датата
на
кандидатстване
за финансова
помощ.
Максималното
комбинирано
подпомагане за
един проект на
индивидуален
бенефициент е
не повече от 70
% от общия
размер
на
допустимите за
финансово
подпомагане
разходи.
Максималното
комбинирано
подпомагане за
проекти
за
колективни
инвестиции е
не повече от 90
% от общия
размер
на
допустимите за
финансово
подпомагане
разходи

4.

Мярка 6.4.
Подкрепа за
инвестиции в
установяването и
развитието на
неселскостопанск
и дейности
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1 100 000,00
лв.

Земеделски стопани
или
микропредприятия,
регистрирани
като
еднолични търговци
или юридически лица
по ТЗ, ЗК или Закона
за вероизповеданията,
както и физически
лица, регистрирани
по
Закона
за
занаятите.
Стопанството
на
кандидати,
земеделски стопани,
трябва
да
има
стандартен
производствен обем
над 2 000 евро.
Кандидатите трябва
да
отговарят
на
условията посочени в
т.5.Описание
на
мерките , подраздел
Изисквания
за
допустимост
на
кандидатите
от
СВОМР

Инвестиции
в
неземеделски дейности,
които са насочени към:
Развитие
на
туризъм (изграждане и
обновяване
на
туристически обекти с
до 20 помещения за
настаняване и развитие
на
туристически
услуги);
Производство
или
продажба
на
продукти, които не са
включени в Приложение
1 от Договора за
функциониране
на
Европейския
съюз
(независимо
от
вложените продукти и
материали);
Развитие
на
услуги
във
всички
сектори
(например:
грижи
за
деца,
възрастни хора, хора с
увреждания,
здравни
услуги, счетоводство и
одиторски
услуги,
ветеринарни дейности и
услуги базирани на ИТ
и др.;
Производство
на
енергия
от
възобновяеми
енергийни източници за
собствено потребление.
Проекти, с включени
инвестиции
за
производство енергия от
ВЕИ се подпомагат, ако
не
надхвърлят

Инвестиции в материални и
нематериални
дълготрайни
активи:
•
Изграждане,
придобиване или подобренията
на недвижимо имущество;
•
Закупуване,
включително чрез лизинг на
нови машини и оборудване до
пазарната
стойност
на
активите;
•
Общи
разходи,
например
хонорари
на
архитекти,
инженери
и
консултанти,
хонорари,
свързани
с
консултации
относно
екологичната
и
икономическата устойчивост,
включително проучвания за
техническа осъществимост;
•
Нематериални
инвестиции: придобиване и
създаване
на
компютърен
софтуер и придобиване на
патенти, лицензи, авторски
права и марки

За кандидати
микропредприя
тия
или
земеделски
стопани, които
имат
икономически
размер,
измерен
в
стандартен
производствен
обем
(СПО)
над 8 000 евро:
Фина
нсовата помощ
не може да
надвишава
75% от общите
допустими
разходи
За кандидати
земеделски
стопани, които
имат
икономически
размер,
измерен
в
стандартен
производствен
обем (СПО) от
2 000 до 7 999
евро:
Фина
нсовата помощ
е в размер до
85% от общия
размер
на
допустимите за
финансово
подпомагане
разходи
Финансовата
помощ
се
получава при
спазване
на
правилата
за

Септем
ври
2018

Октомври
2018

10 000
лв.

1.За
кандидат
и
микропре
дприятия
или
земеделс
ки
стопани,
които
имат
икономич
ески
размер,
измерен в
стандарте
н
производ
ствен
обем
(СПО)
над 8 000
евро:
Максима
лен
размер на
допустим
ите
разходи:

391 160
лева за
проекти,
включва
щи СМР;

200 000
за
проекти,
които не
включват
СМР
2.За
кандидат
и
земеделс

„минимална
помощ“
при
спазване
на
условията на
Регламент (ЕС)
№ 1407/2013
на Комисията
от 18 декември
2013
година
относно
прилагането на
членове 107 и
108
от
Договора
за
функциониран
ето
на
Европейския
съюз
към
помощта
de
minimis

необходимото
количество енергия за
покриване
на
потребностите
на
предприятието;
Развитие
на
занаяти (включително
предоставяне на услуги,
свързани с участието на
посетители
в
занаятчийски дейности)
и други неземеделски
дейности

5.

Подмярка 7.2.
„Инвестиции в
създаването,
подобряването
или
разширяването
на всички видове
малка по мащаби
инфраструктура
”
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800 000.00
лв.

•
Община
Чирпан;
•
Юридически
лица с нестопанска
цел
(ЮЛНЦ),
регистрирани
по
ЗЮЛНЦ,
свързани
със социалната и
спортната
инфраструктура
и
културния живот и
със
седалище
на
територията на МИГ
•
Читалища на
територията на МИГ,
регистрирани
по
Закона за народните
читалища за дейности

•
Строителство,
реконструкция
и/или
рехабилитация на нови
и
съществуващи
общински
пътища,
улици, тротоари;
•
Изграждане,
реконструкция
и/или
рехабилитация
на
водоснабдителни
системи и съоръжения в
агломерации с под 2 000
е.ж. в селските райони;
•
Изграждане
и/или обновяване на
площи
за
широко
обществено ползване,
предназначени
за
трайно задоволяване на

1.
строителство,
реконструкция, рехабилитация,
изграждане,
обновяване,
ремонт и/или реставрация на
сгради и/или помещения и/или
друга недвижима собственост,
съгласно
допустимите
за
подпомагане дейности;
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, патентни и авторски
права, лицензи, регистрация на
търговски марки, до пазарната

(1)
Финансовата
помощ е в
размер 100 на
сто от общия
размер
на
допустимите за
финансово
подпомагане
разходи
за
проекти, които
след
извършване на
инвестицията
не генерират
нетни приходи.
(2)
Финансовата
помощ е в
размер 100 на
сто от общия
размер
на

ки
стопани,
които
имат
икономич
ески
размер,
измерен в
стандарте
н
производ
ствен
обем
(СПО) от
2 000 до 7
999 евро:

Септем
ври
2018

Октомври
2018

20 000
лв.

Максима
лен
размер на
допустим
ите
разходи 85 000
лева
391 160
лв.

свързани с културния
живот,
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обществени
потребности
от
общинско значение;
•
Изграждане,
реконструкция, ремонт,
оборудване
и/или
обзавеждане
на
социална
инфраструктура
за
предоставяне на услуги,
които не са част от
процеса
на
деинституционализация
на деца или възрастни,
включително
транспортни средства;
•
Реконструкция
и/или
ремонт
на
общински сгради, в
които се предоставят
обществени услуги, с
цел подобряване на
тяхната
енергийна
ефективност;
•
Изграждане,
реконструкция, ремонт,
оборудване
и/или
обзавеждане на спортна
инфраструктура;
•
Изграждане,
реконструкция, ремонт,
реставрация, закупуване
на оборудване и/или
обзавеждане на обекти,
свързани с културния
живот, вкл. мобилни
такива, вкл. и дейности
по
вертикалната
планировка
и
подобряване
на
прилежащите
пространства;

им стойност;
4. разходи, свързани с проекта,
в т.ч. разходи за хонорари за
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, които
не могат да надхвърлят 12 на
сто от общия размер на
допустимите
разходи
по
проект.

допустимите за
финансово
подпомагане
разходи
за
проекти, които
след
извършване на
инвестицията
ще генерират
нетни приходи,
но размерът на
допустимите за
финансово
подпомагане
разходи
за
проекта
не
надхвърля 97
790 лв.
(3) Размерът на
финансовата
помощ
за
проекти, които
след
извършване на
инвестицията
ще генерират
нетни приходи
се определя въз
основа
на
анализ
„разходиползи“.
(4) Разликата
между пълния
размер
на
допустимите за
финансово
подпомагане
разходи
и
размера
на
финансовата
помощ
определен въз
основа
на
анализ
„разходиползи“ по т. 3
се осигурява от

6.

Подмярка 7.5.

53 000,00 лв.

1.Община Чирпан;
2.Юридически лица с
нестопанска
цел
(ЮЛНЦ), регистрирани
по
Закона
за
юридическите лица с
нестопанска цел, със
седалище
на
територията на МИГ
3.Читалища на
територията на МИГ,
регистрирани по Закона
за народните читалища;

•
Реконструкция,
ремонт,
оборудване
и/или обзавеждане на
общинска образователна
инфраструктура
с
местно
значение
в
селските райони.
1.Изграждане,
реконструкция, ремонт,
закупуване на
оборудване и/или
обзавеждане на
туристически
информационни
центрове;
2.Изграждане,
реконструкция, ремонт,
закупуване на
оборудване и/или
обзавеждане на
посетителските
центрове за представяне
и експониране на
местното природно и
културно наследство;
3.Изграждане,
реконструкция, ремонт,
закупуване на
оборудване и/или
обзавеждане на
центровете за изкуство
и занаяти с
туристическа цел;
4.Изграждане,
реконструкция, ремонт
и закупуване на
съоръжения за
туристически атракции,
които са свързани с
местното природно,
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кандидата,
като участието
на кандидата
може да бъде
само в парична
форма.
1.Изграждането, включително
отпускането на лизинг, или
подобренията на недвижимо
имущество;
2.Закупуването или вземането
на лизинг на нови машини и
оборудване, обзавеждане до
пазарната цена на актива;
3.Общи разходи, свързани с
изброените по-горе, например
хонорари
на
архитекти,
инженери
и
консултанти,
хонорари,
свързани
с
консултации
относно
екологичната и икономическата
устойчивост;
4.Следните
нематериални
инвестиции:
придобиването
или развитието на компютърен
софтуер и придобиването на
патенти, лицензи, авторски
права, търговски марки.
Разходите по т. „в“ не трябва да
надхвърлят 12% от сумата на
разходите по т. „а“, „б“ и „г“.
Оперативните
разходи,
свързани с предоставянето на
услугите са недопустими за
подпомагане по подмярката.

Финансовата
помощ е в
размер 100 на
сто от общия
размер
на
допустимите за
финансово
подпомагане
разходи
за
проекти, които
след
извършване на
инвестицията
не генерират
нетни приходи.

Септем
ври
2018

Октомври
2018

10 000
лв

53 000 лв

културно и/или
историческо наследство
и предоставящи услуги
с познавателна или
образователна цел;

7.

Подмярка 7.
„Съхраняване на
местната
идентичност,
чрез
възстановяване и
опазване на
нематериалното
културното и
природното
наследство на
община Чирпан”
Мярка,
съответстваща
на целите на
Регламент
1305/2013 за
стимулиране на
местното
развитие
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80 700,00 лв.

1.Юридически лица с
нестопанска
цел
(ЮЛНЦ), регистрирани
по
Закона
за
юридическите лица с
нестопанска цел, вкл.
училищни
настоятелства
със
седалище
на
територията на МИГ
2.Читалища,
регистрирани по Закона
за народните читалища,
със
седалище
на
територията на МИГ
3.Образователни
институции с
регионално и местно
значение – училища и
детски градини

5.Изграждане,
реконструкция, ремонт
и закупуване на
съоръжения за
туристическа
инфраструктура
(информационни табели
и пътепоказатели за
туристическите места и
маршрути, съоръжения
за безопасност, велоалеи
и туристически пътеки).
1.Проучвания и
информационни
дейности, свързани с
популяризиране на
нематериалното
културно наследство;
2.Проучвания и
изработване на
материали във връзка с
документиране и/или
изследване, и/или
промотиране на
нематериалното
културно наследство;
3.Дейности, свързани
със съхранение и
популяризиране на
местния фолклор, на
историческото и
културното наследство
на района/територията в
т.ч. опазване на

1.
Разходи за проучвания
и информационни дейности,
свързани с популяризиране на
нематериалното
културно
наследство – изработка на
рекламни
материали,
промоционални
клипове,
пътеводители и други рекламни
дейности,
свързани
с
материалното
културно
наследство.
2.
Разходи
за
организация и провеждане на
различни мероприятия/ събития
във връзка с местни културни
обичаи
и
традиции
/фестивали, събори, празници,
обичаи/ и други, свързани с
местното културно наследство,
дейности за популяризиране на
нематериалното
културно
наследство, проучвания на
местното
нематериално
културно наследство, в т.ч.

Финансовата
помощ е в
размер 100 %
от
общия
размер
на
допустимите за
финансово
подпомагане
разходи
за
проекта когато
кандидатът е
публично лице:
•
Читал
ища,
регистрирани
по Закона за
народните
читалища;
•
Образ
ователни
институции с
местно

Септем
ври
2018

Октомври
2018

2 450
лв.

20 000 лв.

природните
пространства и на
мемориалните места,
чието съществуване е
необходимо за
изразяване на
нематериалното
културно наследство;
4.Дейности, свързани
със съхранение и
популяризиране на
местния фолклор - и/или
различни мероприятия
във връзка с местни
културни обичаи и
традиции - /фестивали,
събори, празници,
обичаи/ и други
събития, свързани с
местното културно
наследство и
разнообразяването а
културния живот на
населението вкл.
дейности за
популяризиране на
културно наследство с
национално значение
5.Насърчаване на
екологичната култура за
опазване на природното
наследство на селата;
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краеведски
изследвания
и
отпечатване
на
материали
(дипляни, книги, пътеводители
и др.), в т.ч. хонорари, средства
за
награден
фонд,
командировки, възнаграждения
за лектори/ жури, канцеларски
материали за целите на проекта
(покани, афиши, обяви и др.) и
др.
3.
Разходи за закупуване
на традиционни фолклорни
костюми
за
самодейно
колективи към читалищата,
работещи
в
сферата
на
съхраняване
на
местните
традиции и обичаи.
4.
Закупуване на
оборудване и обзавеждане (вкл.
озвучителна и др.техника),
свързано с предвидените в
проектите събития.
5.
Разходи за опазване на
природното наследство – меки
мерки, свързани с насърчаване
на екологичната култура за
опазване
на
природното
наследство – информационни
кампании сред населението,
организиране и провеждане на
открити уроци за деца и
ученици, еко-излети, конкурси
други дейности, насочени към
младите хора за повишаване на
тяхната екологична култура за
опазване
на
природното
наследство, информационни и
рекламни материали, семинари,
изследвания
за
биоразнообразието и др.
6. Проучвания и изработване на
материали
във
връзка
с

значение
–
училища
и
детски
градини;
Финансовата
помощ е в
размер 70 % от
общия размер
на
допустимите за
финансово
подпомагане
разходи
за
проекта когато
кандидатът е
частно лице и
проектът е в
обществена
полза:
Юридически
лица
с
нестопанска
цел (ЮЛНЦ),
регистрирани
по Закона за
юридическите
лица
с
нестопанска
цел.

идентификация и/или
документиране
и/или
изследване, и/или съхраняване
на елементи от нематериалното
културно наследство;
7. Популяризиране, предаване и
възраждане на различните
аспекти
на
културното
наследство
(например
провеждане
на
различни
мероприятия във връзка с
местни културни обичаи и
традиции - фестивали, събори и
други събития, свързани с
местното културно наследство,
организиране
на
изложби,
семинари, създаване на мрежа
от присъединени към проекта
институции – музеи, музейни
сбирки, читалища, общини,
неправителствени организации,
както и частни лица/обекти,
които подкрепят идеята за
утвърждаването на селското
наследство като определена
културна ценност и др.);
8. Осигуряване на признаване,
уважение и популяризиране на
нематериалното
културно
наследство
сред
обществеността посредством:
- информационни дейности
като реклама, плакати, статии,
радио и ТВ предавания за
нематериалното
културно
наследство;
- програми за повишаване на
заинтересоваността
и
информираността
на
обществото и по-специално на
младежта за опазване на
природните пространства и на
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мемориалните места, чието
съществуване е необходимо за
изразяване на нематериалното
културно наследство;
- неформални способи за
предаване на знанията и
информацията за местното
културно наследство (напр.
предаване на знания и умения,
техники и технологии, свързани
с опазването и развитието на
традиционните занаяти и
др.);
9.
Информиране
на
обществеността за опасностите,
които заплашват културното
наследство,
както
и
за
инициативите, осъществявани
за неговото опазване;
Проекти, не могат да се състоят
изцяло и изключително от
някоя от следните дейности:
•
създаването
и
поддържането на интернет
страници;
•
предпечатна
подготовка и издание на
списания и вестници;
•
организиране
на
конференции и срещи и
публикации на изследвания и
доклади.
Проектите от такъв вид не са
избираеми.

Забележка: При неусвояване на средства по мерки, заложени в ИГРП за 2018 г., МИГ ще прехвърли средства по съответните мерки в приемите за набиране на
проектни предложения през 2019 г.
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