Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – РАЗЛОГ“
Адрес: п.код 2760, град Разлог, областБлагоевград, ул. «Шейново» № 13, офис 2-4
ел.поща: razlog_mig@abv.bg, интернет страница: www.mig-razlog.org

ОБЯВА

за прием на проектни предложения по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг
на селскостопански продукти” от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ-Разлог”,
финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020
чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
На основание решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ-РАЗЛОГ”, чл.62, т.4 от Наредба
№22/14.12.2015 г. на МЗХГ и в изпълнение на Стратегията за ВОМР,
СДРУЖЕНИЕ “МИГ-РАЗЛОГ”
обявява процедура за прием на проектни предложения №BG06RDNP001-19.009
Наименование на процедурата:
МИГ– Разлог, мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата:
Процедурата е по мярка от обхвата на Приоритет 1 от Стратегията на МИГ– Разлог:
„Повишаване на конкурентоспособността на местното предприемачество”. Мярка 4.2. е пряко
свързана с постигането на специфична цел 1. „Насърчаване производството и преработката на
местни селскостопански продукти”. Предоставяната по процедурата безвъзмездна финансова
помощ трябва да допринесе и за постигането на основната цел на Стратегията за ВОМР:
„Повишаване качеството на живот чрез надграждане, разнообразяване и баланс на социалноикономическите дейности на територията на община Разлог”.
Допустими кандидати:
1) Регистрирани земеделски стопани, съгласно Наредба № 3 от 1999 г., чийто минимален
стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е не по-малък от левовата
равностойност на 8000 евро;
2) Признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова
помощ по мярка 9. "Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР 2014-20;
3) Еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2.
Кандидатите трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, и да
са микро-, малки или средни предприятия, съгласно ЗМСП и Препоръка 2003/361/ЕО.
Кандидатите трябва да имат седалище на територията на община Разлог.
Кандидатите трябва да представят бизнес план по образец, който да съдържа подробно
описание на планираните инвестиции и дейности за 5 годишен период, а в случаите на
инвестиции за извършване на строително-монтажни работи - за 10 годишен период. Бизнес
планът трябва да показва подобряване на дейността на земеделското стопанство или

предприятието на кандидата или на земеделските стопанства на членовете на групите или
организациите на производители чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности.
Допустими дейности:
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 произвежданата продукция, и/или
4. Постигане на съответствие с нововъведенистандарти на ЕС, и/или
5. Подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или
6. Опазване на околната среда, включ. 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 безопасносттана храните и тяхната проследяемост, и/или
10. Подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на
първични земеделски биологични продукти.
Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните избрани
производствени сектори, свързани с преработката/маркетинга на селскостопански продукти:
1) Мляко и млечнипродукти, включително яйца от птици, с изключение на производство,
преработка и/или маркетинг напродукти, наподобяващи/заместващимляко и млечнипродукти;
2) Месо и месни продукти; 3) Плодове и зеленчуци, включително гъби; 4) Пчелен мед и пчелни
продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти,
наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти; 5) Растителни и животински масла
и мазнини с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на маслиново масло;
6) Технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с
изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия,
захар и сладкарски изделия; 7) Готови храни за селскостопански животни (фуражи);
8) Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции и за производство на енергия
за собствено потребление чрез преработка на първична и вторична биомаса от растителни и
животински продукти, с изключение на биомаса от рибни продукти, при спазване на
определени изисквания, описани в Раздел 13.2. на „Условията за кандидатстване“.
Допустими са само дейности, които ще се изпълняват на територията на община Разлог.
Допустими разходи:
В съответствие с чл. 67 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета
от 17 декември 2013 година за определяне на общо приложими разпоредби за Европейския
фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и
рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и
рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета, финансовата помощ по
мярката се предоставя под формата на възстановяване на действително направени и платени
допустими разходи.
Допустими за финансиране са следните разходи за материални и нематериални инвестиции:
Материални инвестиции
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 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 на компонентите на околната среда; г) производство на
енергия от възобновяеми енергийниизточници за собствените нужди на предприятието,
включително чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса; д)
подобряване на енергийната ефективност и подобряване и контрол на качеството и
безопасността на суровините и храните;
3. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни
средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция,
използвани и произвеждани от предприятието;
4. 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;
5. Материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Съюза,
включително чрез финансов лизинг;
Нематериални инвестиции
6. 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;
7. Закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
8. За ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки
и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
9. Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари
за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост, извършени
както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така
и по време на изпълнение на проекта, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия
размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 - 8.
Период за прием:
Начало: 01.11.2018 година
Краен срок: 31.12.2018 година, 17:30 часа.
Следващ, трети прием с краен срок – 31.05.2019 г., 17:30 ч., ще бъде обявен от 01.04.2019 г.
при наличие на разпологаем бюджет по мярката.
Бюджет на приема:
234 699,60 лева
Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за един проект:
Допустимите за финансово подпомагане разходи по проект включват безвъзмездната
финансова помощ и съфинансирането от страна на кандидата.
Съгласно финансовите условия по мярката от одобрената СВОМР на МИГ-Разлог:
Минималният размер на допустимите за финансово подпомагане разходи е 29 337,00 лева.
Максималният размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за един проект е
левовата равностойност на 200 000 евро - 391 160,00 лева. (1 евро = 1,9558 лв.)

Минимален размер само на безвъзмездната финансова помощ е 14 668,50 лева.
Максимален размер само на безвъзмездната финансова помощ е 195 580,00 лева.
Процент на съфинансиране на проекти по мярката към Стратегията за ВОМР:
Безвъзмездната финансова помощ по мярката е в размер до 50 % от общия размер на
допустимите за финансово подпомагане разходи по проекта, но не повече от левовата
равностойност на 100 000 евро - 195 580,00 лв. (1 евро = 1,9558 лв.)
Критерии за избор на проекти и тяхната тежест:
№ Критерии за избор
1 Проектът насърчава кооперирането и интеграцията между земеделските
производители и предприятия от хранително-преработвателната промишленост
на територията на МИГ
2 Проектът е за инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране,
охлаждане, замразяване и сушене на продукти, произвеждани на територията на
МИГ
3 Проектът е свързан с внедряване на иновации
4 Проектът е за преработка на биологични продукти
5 С проекта се въвеждат нови процеси и технологии, целящи опазването на
околната среда
6 Проектът насърчава заетостта чрез разкриванетона работни места - минимум 1
ново работно място и запазване на съществуващи работни места
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Лица за контакт от МИГ-Разлог:
Изпълнителен директор – Венета Нанева, тел. 0888528239
Експерт по прилагане на Стратегията за ВОМР – Мария Манушкина, тел. 0888224459
Административен сътрудник – Галина Калушкова, тел. 0888224425
Адрес на ел.поща: razlog_mig@abv.bg
Подробна информация и документи за кандидатстване:
в ИСУН на интернет адрес https://eumis2020.government.bg
на електронната страница на МИГ РАЗЛОГ на интернет адрес www.mig-razlog.org
в офиса на МИГ на адрес: гр. Разлог, ул. „Шейново“ №13, ет.2, офис 2-4.
Начин на подаване на проектните предложения:
Проектните предложения по настоящата процедура се подават изцяло по електронен път чрез
попълване на формуляр в Информационна система за управление и наблюдение на
Структурните инструменти на ЕС в България - ИСУН 2020 и подаване на придружителни
документи, с използване на Квалифициран електронен подпис /КЕП/ само за формуляра за
кандидатстване. За подаването на проектно предложение в ИСУН 2020 на интернет адрес:
https://eumis2020.government.bg, са дадени указания в Условията за кандидатстване.

