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 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”
от Стратегия за местно развитие на МИГ
На основание решение № 28 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 25 от 29.07.2008 г. (обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2008 г.) за
условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за
населението и икономиката в селските райони”.
I.Цел на Мярката
 Да се подобри достъпът на населението до културни, спортни и свързани със свободното време и
отдиха услуги;
 Да се подобри достъпът на населението до социални услуги;
 Да се подобри достъпът до услуги свързани с информационните и комуникационни технологии.
II.Допустими кандидати:
 Общините от територията на МИГ (с изключение на дейности по т. 4 буква „а” от раздел „Допустими
дейности” от СМР);
 Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по ЗЮЛНЦ, за дейности, свързани по т. 2, 3, 4 и 5
от раздел „Допустими дейности” от СМР). 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” от СМР).
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
Финансова помощ се предоставя за инвестиции в инфраструктура, обзавеждане и/или оборудване за:
1. Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на общински или други сгради, използвани
за предоставяне на обществени услуги;
2. Изграждане на нови или подобряване на съществуващи центрове за предоставяне на културни услуги
(културни центрове, театри, библиотеки), включително създаването на мобилни такива;
3. Изграждане или подобряване на центрове за отдих, свободно време и спорт (вкл. спортни, младежки
центрове и др.);
4. Изграждане или подобряване на центрове за социални услуги:
а) грижи за деца (детски ясли и градини), включително специализиран транспорт;
б) грижи за възрастни хора и хора с увреждания (дневни центрове и др.), включително специализиран
транспорт;
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5. Изграждане или подобряване на центрове предоставящи услуги базирани на използването на
информационни и комуникационни технологии (здравни съвети, подпомагане на бизнеса, общински
услуги, др.), включително създаването на мобилни центрове;
IV.Общ индикативен бюджет на мярката по първа покана.
200 000 (двеста 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 100 000 евро.
VI.Размер на финансовата помощ
 100% от общите допустими разходи за проекти на общината;
 100% от общите допустими разходи за проекти на юридически лица с нестопанска цел и на
читалища за негенериращи приходи проекти в обществен интерес;
 70% от общите допустими разходи за други проекти на неправителствени организации и на
читалища.
VII.Критерии за избор на проекти
Заявленията за подпомагане следва да са в съответствие с действащото българско законодателство в областта
на инвестиционното проектиране и разпоредбите на Закона за устройство на територията.
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, представени от неправителствени организации и читалища;
2) Проекти водещи до повишаване на качеството на живот на групите в неравностойно положение –
жени, хора с увреждания или уязвима група;
3) Проекти, предоставящи мобилни услуги;
4) Проекти, предоставящи услуги, насочени към деца и младежи до 30 г.
VIII.Начална дата за подаване на заявления за подпомагане – 23.10.2012 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
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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