ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЕРКИТЕ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ
ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ "ПРЕСПА"- ОБЩИНИ БАНИТЕ, ЛЪКИ И ЧЕПЕЛАРЕ ЗА 2017Г.
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проект /лв./

минимален максимален

Мярка 04 "Инвестиции в материални активи" от Стратегия за ВОМР на МИГ
Подмярка Процеду
4.1"Инвести ра за
ции в
подбор
земеделски
на
стопанства" проектн
и
предлож
ения

19 560

Подмярка
7.2
„Инвестици
ив
създаването
,
подобряван
ето или
разширяван
ето на
всички
видове
малка по
мащаби
инфраструкт
ура”

704 100

Земеделски
производители
(Физически и Юридически
лица)
Кандидатът/получателя
т на финансова помощ
има постоянен адрес - за
физическите лица, и
седалище и адрес на
управление - за
еднолични търговци и
юридическите лица, на
територията на
действие на МИГ и
осъществява
дейностите по проект
на територията на
действие на МИ Г.

1. внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на
наличните производствени материални и/или нематериални активи;
2. насърчаване на сътрудничеството с производителите и
преработвателите на земеделски продукти;
3. опазване на компонентите на околната среда, включително с
намаляване на вредните емисии и отпадъци;
4. повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства;
5. подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните,
ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на
производство;
6.
подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти;
7. осигуряване на възможностите за производство на биологични
земеделски продукти.

50%
септемв
ри
2017г.

октомври Левовата
Левовата
2017г.
равностойн равностойн
ост на 3
ост на 50
000 евро
000 евро

Мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Стратегия за ВОМР на МИГ
Процеду
ра за
подбор
на
проектн
и
предлож
ения

1.Общини на територията
на МИГ 2.Юридически
лица с нестопанска цел за
дейности, свързани със
социалната и спортната
инфраструктура и
културния живот;
3.Читалища за дейности
свързани с културния
живот;
4.ВиК
оператори

1. Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на
100%
водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж.
в селските райони;
2. инвестиции за доизграждане, без ново строителство на
канализационната мрежа (в т.ч. и съоръжения за пречистване на
отпадъчни води) в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони;
3. Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено
ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени
потребности от общинско значение;
4. 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;
5. Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се
предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна
ефективност;
6. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане
на спортна инфраструктура;

септемв октомври Левовата
Левовата
ри
2017г. равностойн равностойн
2017г.
ост на 50
ост на 200
000 евро
000 евро

видове
малка по
мащаби
инфраструкт
ура”

Подмярка
Подбор 48 900
7.6.
на
“Проучвани проектн
яи
и
инвестиции, предлож
свързани с
ения
поддържан
е,
възстановяв
ане и
подобряван
е на
културното
и
природното
наследство
на селата”
Подмяркат
а ще се
прилага
съгласно
изисквания
та и
условията
в
Регламент
(EC)
№1305/201
3.

от процеса на деинституционализация на деца или възрастни,
включително транспортни средства;
5. Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се
предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна
ефективност;
6. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане
на спортна инфраструктура;
7. 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;
8. Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска
образователна инфраструктура с местно значение в селските райони.

Юридически лица с
нестопанска цел (ЮЛНЦ),
които имат седалище на
територията на МИГ,
включително читалища,
регистрирани по Закона за
читалищата, училища и
детски градини;
Общини Баните, Лъки и
Чепеларе, Местни
поделения на
вероизповеданията,
регистрирани, съгласно чл.
20 на Закона за
вероизповеданията или
признати за юридическо
лице по силата на чл. 10 от
същия закон

Подпомагат се материални и нематериални инвестиции, които водят до:
А/ Изследване, поддържане, възстановяване, популяризиране и
подобряване на културното наследство:
- Подготовка и организация на местни културни събития, като
фолклорни празници и събори, панаири, фестивали, хепънинги и др.
- Проучвания и изработване на материали във връзка с
идентификация и/или документиране и/или изследване, и/или
съхраняване на елементи от нематериалното културно наследство;
- Създаване, съхраняване или обогатяване на етнографски, природни и
исторически сбирки;
- Дейности, свързани с проучвания, запазване и популяризиране на
автентичен фолклор и местни традиции, възстановяване на празници,
обичаи и храни;
- Създаване и подкрепа на Клубове (работилници за родители и деца,
групи по интереси) за различни поколения за проучване, изучаване,
съхранение и популяризиране на културното наследство - местната
култура, бит, кулинария, история, традиции, включително – музика и
изобразително изкуство, традиционни занаяти, обичаи и ритуали,
неписана традиция;
- Участия във фестивали, събори, изложби, семинари и др. за
представяне на местни обичаи, традиции, фолклор и елементи на
местното нематериално културно наследство.
- Възраждане и предаване на различни аспекти на културни традиции и
наследство и популяризирането им чрез организиране и провеждане на
мероприятия във връзка с местни културни обичаи и традиции, като:
временни и постоянни тематични изложби; фестивали, събори,
семинари, концерти, тематични концерти и постановки конкурси;
Филми, видео клипове или мултимедийни възстановки; разработване и
разпространяване на информационни материали различни от
обикновени брошури (тематични изследвания, снимков архив, каталози
и др. ); разработване и представяне на макети, възстановяване на
елементи от традиционни костюми или предмети от традиционния бит;
- Закупуване на инвентар, съоръжения, оборудване, обзавеждане като
музикални инструменти, носии, витрини за изложби, стелажи, декори,
интерактивни дъски, мултимедии, лаптопи, осветление, озвучителна,
аудио и видео техника, компютърни конфигурации/сценично
оформление/, реквизити необходими за дадения вид изкуство,
репетиционни и сценични облекла и др.
- Попълване на библиотечен фонд с библиотечни материали, закупуване

100%

септемв октомври Левовата
Левовата
ри 2017г. 2017г.
равностойн равностойн
ост на 5 000 ост на 50
евро
000 евро

на селата”
Подмяркат
а ще се
прилага
съгласно
изисквания
та и
условията
в
Регламент
(EC)
№1305/201
3.

лице по силата на чл. 10 от култура, бит, кулинария, история, традиции, включително – музика и
същия закон
изобразително изкуство, традиционни занаяти, обичаи и ритуали,
неписана традиция;
- Участия във фестивали, събори, изложби, семинари и др. за
представяне на местни обичаи, традиции, фолклор и елементи на
местното нематериално културно наследство.
- Възраждане и предаване на различни аспекти на културни традиции и
наследство и популяризирането им чрез организиране и провеждане на
мероприятия във връзка с местни културни обичаи и традиции, като:
временни и постоянни тематични изложби; фестивали, събори,
семинари, концерти, тематични концерти и постановки конкурси;
Филми, видео клипове или мултимедийни възстановки; разработване и
разпространяване на информационни материали различни от
обикновени брошури (тематични изследвания, снимков архив, каталози
и др. ); разработване и представяне на макети, възстановяване на
елементи от традиционни костюми или предмети от традиционния бит;
- Закупуване на инвентар, съоръжения, оборудване, обзавеждане като
музикални инструменти, носии, витрини за изложби, стелажи, декори,
интерактивни дъски, мултимедии, лаптопи, осветление, озвучителна,
аудио и видео техника, компютърни конфигурации/сценично
оформление/, реквизити необходими за дадения вид изкуство,
репетиционни и сценични облекла и др.
- Попълване на библиотечен фонд с библиотечни материали, закупуване
на книги, графични издания, електронни документи и др.
Б/ Поддръжка, възстановяване и подобряване на природното
наследство:
-Опазване, възстановяване, подобряване и поддръжка на природното
наследство и селския ландшафт, включително на природни дадености,
забележителности и територии от особено значение за местната
общност (включително местата по Натура 2000), на ценни за територията
природни образувания, растения, дървесни видове и животни, вековни
дървета;
-Съвместни проекти на жители на повече от едно населено място или
представители на различни поколения за: организиране на клубове/
кръжоци/ школи и други инициативи за информиране и включване на
населението в опазване на природни елементи и защитени биологични
видове като неделима част от селския ландшафт; идентифициране на
местни отличителни характеристики на пейзажа; организиране на
опознавателни и занимателни акции за почистване от отпадъци;
облагородяване и опазване на селския пейзаж в и извън населените
места.
-Възстановяване и подобряване на малка по мащаб инфраструктура за
отдих и развлечение, например: заслони, информационни и указателни
табели, пътеки и др.

