ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони

заличен подпис съгласно чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД
УТВЪРДИЛ: …………………………………….
инж. Милчо Доцов,
Председател на УС на МИГ – Берковица и Годеч
ТРЕТО ИЗМЕНЕНИЕ НА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА1
ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ЗА 2018 Г. ПО СВОМР НА МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ
№
по
ред

1

Код на
мярката

19.2-4.1

Общ размер
Наименование
Цели на предоставяната БФП 2 на БФП по
на
по процедурата
процедурата
процедурата
(в лв.)
"Инвестиции
в земеделски
стопанства"

Дребните и средни земеделски
стопанства на територията на
МИГ
да
разнообразят
произвежданата
земеделска
продукция и да повишат
качеството
й
чрез
модернизиране
на
производствените условия и
въвеждане на нови процеси и
технологии за производство,
съхранение и транспорт.
Да се повиши делът на
биологично
чистата
земеделска продукция.
Опазване компонентите на
околната среда.
Достигане/
спазване
стандартите на Европейския
съюз (ЕС) и/ или подобряване
на условията в земеделските
стопанства.

550 000 лв.

Период на прием
Допустими
кандидати

Земеделски
производител
и, които имат
икономически
размер
на
стопанството
не по-малко
от
левовата
равностойнос
т на 8000 евро
измерен
в
стандартен
производстве
н обем

Примерни допустими
Категории допустими разходи
дейности

Инвестиции
в
материални
и
нематериални
активи,
които
подобряват
цялостната дейност
и
конкурентоспособно
ст на земеделските
стопанства.

Краен срок за
Дата на
подаване на
обявяване на
проектни
процедурата
предложения
Изграждане, придобиване и Септември
Октомври
подобряване на недвижимо 2018 г.
2018 г.
имущество;
Закупуване на нови машини,
съоръжения и оборудване;
Общи разходи свързани със
съответния
проект
за
предпроектни проучвания,
такси,
хонорари
за
архитекти,
инженери
и
консултантски услуги.

Размер на
БФП за
проект

50-90 %

Размер на общо
допустимите разходи по
проект (в лв.)
минимален максимален
10 000 лв.

150 000 лв.

Индикативната годишна работна програма се изготвя в съответствие с чл. 46, от Наредба№ 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии
за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на ПРСР 2014-2020 г. ИГРП е приета с Решение на УС по протокол № 60/15.12.2017 г. и e изменена с
Решение на УС по протокол № 62/28.03.2018 г., Решение на УС по протокол № 64/09.07.2018 г. и Решение на УС по протокол № 66/25.09.2018 г.
2
Безвъзмездна финансова помощ.
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19.2-4.2

„Инвестиции
в
преработка/ма
ркетинг на
селскостопанс
ки продукти“

Създаване
на
добавена
стойност
за
местните
земеделски продукти, като се
подкрепи
развитието
на
предприятия,
преработващи
земеделска
продукция
от
територията
на
МИГ
–
предприятия за млечни и
месни продукти, преработка и
пакетиране на мед и пчелни
продукти, преработка на билки
и др;
Привеждане на хранителнопреработвателните
предприятия в съответствие
със стандартите на Общността;
Опазване на околната среда

290 000 лв.

Земеделски
стопани;
Признати
групи
или
организации
на
производител
и или такива,
одобрени за
финансова
помощ
по
мярка 9;
ЕТ и ЮЛ,
различни от
посочените

Допустими
са
дейностите,
посочени в чл. 4 от
Наредба № 20 от 27
октомври 2015 г. за
прилагане
на
подмярка
4.2.
"Инвестиции
в
преработка/маркетин
г на селскостопански
продукти" от мярка
4. "Инвестиции в
материални активи"
от Програмата за
развитие на селските
райони за периода
2014 - 2020 г.

Допустими са разходите,
посочени в чл. 30 от Наредба
№ 20 от 27 октомври 2015 г.
за прилагане на подмярка
4.2.
"Инвестиции
в
преработка/маркетинг
на
селскостопански продукти"
от мярка 4. "Инвестиции в
материални
активи"
от
Програмата за развитие на
селските райони за периода
2014 - 2020 г.

Октомври
2018 г.

Януари 2019
г.

19.2-7.2

„Инвестиции
в създаването,
подобряванет
о или
разширяванет
о на всички
видове малка
по мащаби
инфраструкту
ра“

Подобряване
достъпа
на
населението на територията на
МИГ до
услуги: културни,
спортни и свързани със
свободното време и отдиха;
социални
услуги;
услуги,
свързани с информационните и
комуникационни технологии;
Подобряване
привлекателността на средата
за живот и интереса към
територията на МИГ

383 000 лв.

Общини
Берковица и
Годеч - за
всички
допустими
дейности;
Юридически
лица
с
нестопанска
цел
за
дейности,
свързани със
социалната и
спортната
инфраструкту
ра
и
културния
живот;
Читалища за
дейности
свързани
с
културния
живот.

Строителство,
реконструкция и/или
рехабилитация
на
нови
и
съществуващи
общински пътища,
улици, тротоари, и
съоръженията
и
принадлежностите
към тях;
Изграждане
и/или
обновяване
на
площи, за широко
обществено
ползване,
предназначени
за
трайно задоволяване
на
обществени
потребности
от
общинско значение;
Реконструкция,
ремонт, оборудване
и/или обзавеждане
на
общинска
образователна
инфраструктура
с
местно значение в
селските райони;
Изграждане,
реконструкция,
ремонт, оборудване
и/или обзавеждане
на
спортна
инфраструктура;

Изграждане,
включително
отпускане на лизинг, или
подобрения на недвижимо
имущество;
Закупуване или вземане на
лизинг на нови машини и
оборудване, обзавеждане до
пазарната цена на актива;
Общи разходи, например
хонорари
на
архитекти,
инженери и консултанти,
хонорари,
свързани
с
консултации
относно
екологичната
и
икономическата
устойчивост;
Нематериални инвестиции:
придобиването
или
развитието на компютърен
софтуер и придобиването на
патенти, лицензи, авторски
права, търговски марки.

Октомври
2018 г.

Февруари
2019 г.

40 - 50 %

10 000 лв.

200 000 лв.

За
общини,
ЮЛНЦ и
читалищ
а
се
предвиж
да 100%
финанси
ране
в
случай,
че не е
налично
генерира
не
на
приходи.
Когато
се
установи
потенциа
л
за
генерира
не
на
приходи,
размерът
на
финанси
ране е до
75%.

10 000 лв.

150 000 лв.
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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;
Реконструкция и/или
ремонт на общински
сгради, в които се
предоставят
обществени услуги,
с цел подобряване на
тяхната енергийна
ефективност.
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