С финансовата подкрепа на
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013Г.
съфиннсиирана от
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Договор № РД 50–84 / 13.06.2012 г.

ПОКАНА
ФОНДАЦИЯ „МИГ ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА – КОПРЕН - МИДЖУР”
Обявява първа покана за прием на заявления за подпомагане чрез открита процедура за кандидатстване
по Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”
от Стратегия за местно развитие на МИГ
На основание решение № 26 по протокол № 9/05.10.2012 г. на УС на фондация «МИГ- Западна Стара
планина – Копрен – Миджур», при спазване изискванията на Наредба № 23 от 18.12.2009 г. и в изпълнение
на тристранен договор № РД 50–84/13.06.2012 г. за предоставяне на финансова помощ по мярка 41
„Прилагане на стратегии за местно развитие” и по мярка 431 „Управление на местни инициативни групи,
придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните
инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони
за периода 2007- 2013 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони,
както и в съответствие с изискванията на Наредба № 29 от 11.08.2008 г. (обн., ДВ, бр. 76 от 29.08.2008 г.) за
условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 312 „Подкрепа за създаване и
развитие на микропредприятия”.
I.Цел на Мярката
 Насърчаване на растежа и създаване на нови работни места в микропредприятия за
неземеделски дейности в селските райони;
 Насърчаване на предприемачеството в селските райони;
 Насърчаване развитието на интегриран туризъм в селските райони.
II.Допустими кандидати:
Физически лица, еднолични търговци (ЕТ) и юридически лица (ЮЛ), които:
• са микропредприятия по смисъла на чл. 3, ал. 3 от Закона за малките и средните предприятия;
• имат седалище или постоянен адрес за физическите лица на територията на действие на СМР;
• не са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и
поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.), като земеделски
стопани в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) и/или като
тютюнопроизводители по Закона за тютюна и тютюневите изделия и не извършват земеделска
дейност;
• са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за занаятите.
*Като физически лица могат да кандидатстват само регистрираните по Закона за занаятите и само за
дейността, за която са регистрирани.
Всички допустими кандидати трябва да са със седалище или постоянен адрес на територията на „МИГ
Западна Стара планина – Копрен - Миджур”: община Чипровци, община Чупрене, община Георги Дамяново
и общ. Берковица - селата Гаганица, Бистрилица, Черешовица, Лесковец, Котеновци, Боровци, Kомарево и
Костенци.
III.Допустими дейности
Подпомагат се инвестиции и свързани с тях външни услуги по маркетинг и мениджмънт за развитие на
дейности в неземеделски сектори като:
1. Преработвателна промишленост;
2. Услуги:
а) развитие на дейности свързани със селски туризъм: туристическо настаняване и осигуряване на
храна на туристите (включително семейни хотели, къмпинги и съоръжения, и т.н.); развитие на
туристически услуги, които предлагат на посетителите възможности за спорт и отдих или са
насочени към хобита и други дейности за свободното време (езда, колоездене, фототуризъм) и
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специализиран туризъм за любители на природата – наблюдение на птици, животни, пеперуди,
растения и т.н.); туристически услуги, свързани с опазване и експониране на места с исторически,
културен, природен или образователен интерес (стари изби, мелници, ферми, изложения на закрито и
открито, атракциони, сбирки и др.), и т.н.
В случаи на проекти за туристическо настаняване (ново строителство или подобрения) се подпомагат
инвестиции в места за настаняване с не повече от 20 помещения за гости (в съответствие с Приложение №1
от НАРЕДБА за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и
развлечения - обн., ДВ, бр. 2 от 07.01.2005 г. към Закона за туризма).
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);
г) транспортни услуги за населението в територията;
д) създаване и развитие на други услуги за населението,
е) Създаване/обновяване или подобрение на работилници за поддръжка и ремонт на машини и
съоръжения;
Подпомагат се инвестиции и в други сектори, с изключение на посочените в раздел „Обхват на мярката”,
секторите за преработка и маркетинг допустими за подпомагане по мярка 123 на ПРСР, сектори и дейности,
определени в чл.1 от Регламент на Комисията (ЕС) 1998/2006 от 15 декември 2006 година относно
прилагането на чл. 87 и 88 от Договора за ''минимална помощ''.
IV.Общ индикативен бюджет на мярката по първа покана.
450 000 (четиристотин и петдесет хиляди) лева, което представлява 100% от публичния принос по мярката за
2012 г.
V.Финансови параметри на проектите
Минималният размер на проектите е левовата равностойност на 3 000 евро;
Максималният размер на проектите е левовата равностойност на 150 000 евро.
VI.Размер на финансовата помощ
• 70% от общите допустими разходи
VII.Критерии за избор на проекти
Кандидатите представят бизнес план по образец за период не по-малък от 5 години. Бизнес планът трябва
да доказва икономическа жизнеспособност и устойчива заетост за период 5 години, а в случаите на
строително-монтажни работи - за 10 години, водещи до реализиране на целите на мярката.
Всички предложения за проекти се проверяват за съответствие с критериите за допустимост. Всички
проекти, които отговарят на критериите за допустимост се класират по следните приоритетни критерии,
подредени по тежест, като точния броят на точките за всеки приоритетен критерий ще бъде фиксиран в
разработената от МИГ методика за оценка при изготвяне на документите за кандидатстване:
1) Проекти, подадени от новосъздадени микропредприятия (независими и регистрирани до една година
преди кандидатстването);
2) Проекти, създаващи нови работни места;
3) Проекти, представени от жени и млади хора до 40-години;
4) Проекти, представени от хора с увреждания или представители на уязвима група;
5) Проекти допринасящи за развитие на туризма;
6) Проекти, съдържащи иновационни за територията предложения.
VIII.Начална дата за подаване на заявления за подпомагане – 25.10.2012 г. – офис МИГ – гр. Чипровци
IX.Краен срок за подаване на заявления за подпомагане – 16:00 часа на 28.12.2012 г.
X.Място и начин на подаване на заявления за подпомагане:
Кандидатите за подпомагане подават документи за кандидатстване в сроковете по т. VIII и т. IX,
в офиса на „МИГ – Западна Стара планина – Копрен – Миджур” – гр. Чипровци 3460, общ. Чипровци,
обл. Монтана, ул. „Точо войвода” № 2, ет. 2
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Заявленията се подават в офиса на МИГ от лицето, законно представляващо кандидата, по пощата с
обратна разписка или чрез куриерска пратка с обратна разписка. Заявленията се подават в един екземпляр на
хартиен носител и едно електронно копие на диск, които са запечатани в плик. На плика следва да бъдат
посочени името и адреса на кандидата, номера и наименованието на мярката, по която се подава заявлението,
името на проекта.
Пълният пакет от документи за кандидатстване са публикувани на страницата на „МИГ - Западна
Стара планина – Копрен – Миджур”: www.mig-zapadnastaraplanina.com
XI. Консултиране на кандидатите.
Екипът на „МИГ - Западна Стара планина – Копрен – Миджур” ще предоставя писмени и устни
консултации на потенциални кандидати всяка сряда и четвъртък от 10:00 ч. до 16:00 ч. в офиса на МИГ – гр.
Чипровци, писмени консултации по ел. поща, както и по населени места за всяка от общините от
територията на МИГ, след подадена заявка за консултация.
Лица за контакт:
Виолета Ставрова – Изпълнителен директор - 0879531898, e-mail: mig_chiprovtsi@abv.bg
Анна Николаева – Експерт по СМР - 0897531899, e-mail: migzsp_expert@abv.bg
Цветана Ангелова – Техн. сътрудник, тел.: 09554/2138, факс: 09554/2140
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