Мярка 311 – Разнообразяване към
неземеделски дейности
ЦЕЛ НА МЯРКАТА: насърчаване на разнообразяването към неземеделски дейности; насърчаване на създаването на възможности
за заетост и повишаване на доходите в селските райони; насърчаване на развитието на интегриран туризъм в селските райони.
ДЕЙНОСТИ: Инвестиции в неземеделски дейности.
l Развитие на услуги в селския туризъм (туристическо настаняване и обслужване, спорт и отдих);
l Развитие на местно занаятчийство;
l Производство и продажба на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).
Кой може да кандидатства: Еднолични търговци и юридически
лица, които имат приход минимум 50% през предходната година
на кандидатстването от земеделска дейност.
Общ бюджет по мярката за СМР: 180 000 лева.
Размер на финансовата помощ: 70% от одобрените разходи,
но не повече от левовата равностойност на 200 000 евро; за проекти за производство и продажба на енергия от ВЕИ е в размер
на 80% от одобрените разходи, но не повече от левовата равностойност на 200 000 евро.

Заявленията за подпомагане се подават в офисите на МИГ
„Преспа” – Баните, Лъки и Чепеларе. Не се приемат и регистрират
документи, подадени след 16.00 ч. на съответния работен ден. Не
се приемат документи, подадени след крайния срок за набиране на
заявления, посочен в обявата.
Заявлението за подпомагане може да бъде предоставено в
офисите на МИГ „Преспа” и е публикувано на електронната страница на МИГ „Преспа” – www.migprespa.com.
На същата страница сa публикувани и наръчникът за кандидатстване, както и всички документи, необходими за кандидатстването по тази мярка, наредбите за условията и реда за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по мерките.
Консултациите се извършват всеки работен ден по предварителна уговорка в офисите на МИГ „Преспа” на територията на трите
общини – Баните, Лъки и Чепеларе, от 9.00 до 12.00 и от 13.00 до
16.00 ч. от експертите по прилагане на дейностите на СМР (Стратегията за местно развитие). Кандидатите могат да бъдат консултирани и в модула „Въпроси и отговори” на електронната страница на
МИГ „Преспа” – www.migprepsa.com.

Европейски земеделски фонд за развитие на селските
райони – Европа инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013 г.

МИГ „ПРЕСПА” – общините
Баните, Лъки и Чепеларе
обявява
прием на проектни предложения към
Стратегията за местно развитие по мерки:
Мярка 121 – Модернизиране на земеделските
стопанства

Минимална стойност на проекта: 5000 евро, максимална стойност – 200 000 евро.

Офисите на МИГ „Преспа”
се намират на следните адреси:

Мярка 312 – Подкрепа за създаване и развитие
на микропредприятия

Офис на МИГ „Преспа” – село Баните –
Център за услуги и информация”, гише 8

Мярка 123 – Добавяне на стойност към земеделски
и горски продукти

Експерт стратегия: Людмила Кадишева – 0888 007 126

Мярка 226 – Възстановяване на горския потенциал

ЦЕЛ НА МЯРКАТА:
1. насърчаване на растежа и създаване на нови работни места в
микропредприятия за неземеделски дейности в селските райони;
2. насърчаване на предприемачеството в селските райони;
3. насърчаване на развитието на интегриран туризъм в селските райони.
ДЕЙНОСТИ: Финансова помощ се предоставя за инвестиции за
неземеделски дейности.
Кой може да кандидатства: За подпомагане могат да кандидатстват физически лица, еднолични търговци (ЕТ) и юридически
лица (ЮЛ), които не са земеделски производители.
Общ бюджет по мярката за СМР: 650 000 лева.

Офис на МИГ „Преспа” – град Лъки – ул. „Възраждане” 18
Експерт стратегия: Надежда Бабугерова 0882 42 11 13.
Офис на МИГ „Преспа” – град Чепеларе –
ул. „Беломорска”44б, 1-ви етаж на сграда (колеж),
бивш „Дом за деца и юноши”
Изпълнителен директор: Румен Попов – 0886 680 366;
Експерт стратегия: Екатерина Янкова – 0888 615 956.

Размер на финансовата помощ:
- Финансовата помощ е в размер 70% от одобрените разходи;
- Финансовата помощ за проекти за производство и продажба
на енергия от възобновяеми енергийни източници е в размер на
80% от одобрените разходи.
Минимална стойност на проекта: 5000 евро, максимална стойност – 200 000 евро.
*Максималната стойност на проекта се съобразява с наличния бюджет по мярката от СМР.

Мярка 122 – Подобряване на икономическата
стойност на горите

Мярка 311 – Разнообразяване към неземеделски
дейности
Мярка 312 – Подкрепа за създаване и развитие на
микропредприятия
Мярка 313 – Насърчаване на туристическите
дейности
Мярка 321 – Основни услуги за населението и
икономиката в селските райони
Мярка 322 – Обновяване и развитие на населените
места

Срок за подаване на проектни предложения:
Сдружение Местна инициативна група „Преспа” –
общини Баните, Лъки и Чепеларе
гр. Чепеларе 4850; ул. ”Полк. Дичо Петров” № 1; e-mail: migprespa@gmail.com
Телефони за контакти: 0886 680 366, 03051 20 15

2012 г. - от 13.01.2012 до 13.04.2012 г.
от 15.06.2012 до 14.09.2012 г.
2013 г. - от 15.01.2013 до 15.04.2013 г.
от 15.06.2013 до 15.09.2013 г.
юни 2012

Мярка 121 – Модернизиране на земеделските
стопанства
ЦЕЛ НА МЯРКАТА: Подобряване на конкурентоспособността
на земеделието в Република България чрез преструктуриране
и развитие на наличните материални мощности в стопанствата
и насърчаване на въвеждането на нови технически решения.
ДЕЙНОСТИ:
1. внедряване на нови продукти, процеси и технологии и подобряване на наличните производствени материални и/или
нематериални активи, и/или
2. подобряване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти, и/или
3. опазване на околната среда, включително и с намаляване
на вредните емисии и отпадъци, и/или
4. увеличаване на използването на възобновяеми природни
ресурси и подобряване на ефективността на използваните при
производството суровини, и/или
5. подобряване на условията на труд, и/или
6. подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство, и/или
7. подобряване на качеството на произвежданите земеделски
продукти, и/или
8. подобряване на възможностите за производство, преработка и маркетинг на биологични земеделски продукти.
Кой може да кандидатства: земеделски производители

3. подпомагане на модернизацията на специализираното оборудване за лесовъдни дейности, както и производството и добива на недървесни продукти от горите.
ДЕЙНОСТИ:
1. осветления и прочистки в семенно възобновени издънкови насаждения на възраст до 10 години;
2. отгледни сечи във високостеблени насаждения и култури до
40-годишна възраст;
3. кастрене на минимум 80 стебла на хектар в иглолистни гори
до 40-годишна възраст;
4. закупуване на специализирана горска техника и оборудване,
включително и чрез финансов лизинг:
а) оборудване за сеч – харвестъри, процесори и моторни триони;
б) машини за извоз и товарене на дървесина – сортиментовози,
трактори, кранове и товарачи, въжени линии и лебедки.
Кой може да кандидатства: физически лица, еднолични търговци и юридически лица - собственици на гори с площ, по-голяма
от 0,5 ха; общини, притежаващи над 10 ха гори.
Бюджет по стратегията: 20 000 лева
Размер на финансовата помощ: 60% или 50% от общите допустими разходи по проекта.
Минимална стойност на проекта: 1000 евро, максимална
стойност – 15 000 евро.
*Максималната стойност на проекта се съобразява с наличния бюджет по мярката от СМР.

Бюджет по стратегията: 90 000 лева общ бюджет.
Размер на финансовата помощ: 50% от общите допустими
разходи за проекта.
Минимална стойност на проекта: 2500 евро, максимална
стойност – 100 000 евро.
*Максималната стойност на проекта се съобразява с наличния бюджет по мярката от СМР.

Мярка 122 - Подобряване на икономическата
стойност на горите
ЦЕЛ НА МЯРКАТА:
1. подобряване на сечите за семенно възобновяване на горите, както и продължаване на осветленията за създаване на високостеблени гори;
2. подобряване на качеството и количеството на дървесината
чрез провеждане на подходящи лесовъдни дейности (отгледни
сечи и кастрене);

Мярка 123 – Добавяне на стойност към
земеделски и горски продукти
ЦЕЛ НА МЯРКАТА: Подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятията в хранително-вкусовата и горската промишленост.
ДЕЙНОСТИ:
Подпомагат се проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез:
а) внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или
б) внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или
в) намаляване на себестойността на произвежданата продукция,
и/или
г) постигане на съответствие със стандартите на общността, и/
или
д) подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или

е) опазване на околната среда (включително и намаляване на
вредните емисии и отпадъци), и/или
ж) увеличаване на производството и използването на енергия от
възобновяеми енергийни източници, и/или
з) подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или
и) подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или
й) подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични
продукти, и/или
к) подобряване на защитата и хуманното отношение към животните.
Кой може да кандидатства: микро-, малки или средни предприятия; междинни предприятия.
Бюджет по стратегията: 150 000 лева.
Размер на финансовата помощ: 50% за микро-, малки и средни предприятия, 25% за междинни предприятия от общите допустими разходи по проекта.
Минимална стойност на проекта: 10 000 евро, максимална
стойност – 100 000 евро.
*Максималната стойност на проекта се съобразява с наличния бюджет по мярката от СМР.

Мярка 226 – Възстановяване на
горския потенциал
ЦЕЛ НА МЯРКАТА: Възстановяване на горите, пострадали от
горски пожари и други природни бедствия.
ДЕЙНОСТИ :
1. почистване на площи в гори, пострадали от пожари и други
природни бедствия, с цел тяхното изкуствено или естествено
възобновяване;
2. презалесяване на пострадалите гори.
Кой може да кандидатства: Собственици на гори и земи от
горския фонд.
Общ бюджет по мярката за СМР: 60 000 лева.
Минимална стойност на проекта: 5000 евро, максимална
стойност – 30 000 евро.
*Максималната стойност на проекта се съобразява с наличния бюджет по мярката от СМР
Размер на финансовата помощ: 100% от общите допустими
разходи по проекта.

