ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

«Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони»

Едно трудно родено отроче!!!
Настоящата презентация е изготвена във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-45/30.04.2018г.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" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020" на МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“

Що е то МИГ, подход ЛИДЕР и СВОМР???


«ЛИДЕР» започва през 1991 г. с цел подобряване на потенциала за
развитие на селските райони, като се разчита на местната
инициатива



Абревиатурата „ЛИДЕР“ означава „Връзки между дейностите за
развитие на селските райони“ ;



Политиката за развитие на селските райони е част от Общата
селскостопанска политика (ОСП) с нарастващо значение;



Метод за мобилизиране и подпомагане на развитието на селските
райони в местните селски общности;



От началото си през 1991 г. инициативата „ЛИДЕР“ работи за
предоставянето на селските общности в ЕС на метод за
насърчаване на местните партньори за управление на бъдещото
развитие на техния район.

Местна инициативна група (МИГ)


Има за цел да идентифицира и осъществи стратегията за местно
развитие, като взема решения за разпределянето на финансовите
ресурси и управлението им;



трябва да обедини партньорите от обществения и частния сектор,
да бъдат добре балансирани и представителни за съществуващите
местни групи по интереси, произлезли от различните
социалноикономически сектори в района;



решава насоките и съдържанието на стратегията за местно
развитие и взема решения за различните проекти, които трябва да
се финансират.

СВОМР – Стратегия за водено от общностите
местно развитие
– една тaка трудна абревиатура, събрала в себе си нашите надежди и очаквания…







Местното развитие в рамките на подхода ЛИДЕР в периода 2014 – 2020 г. се
нарича Водено от общностите местно развитие (ВОМР).
Извършва се чрез интегрирани и многосекторни стратегии за местно
развитие, основани на характеристиките на конкретната територия и
разработени въз основа на местните потребности и потенциал, в
съответствие с политиките на национално, регионално и местно ниво.
Подходът ВОМР се прилага „отдолу – нагоре” като се създават Местни
групи за действие за територии от 10 000 до 150 000 жители. Те включват
представители на заинтересованите страни от местната общност (общини,
бизнес, НПО), които съвместно, при осигуряване на максимална
публичност, определят приоритетите за развитие на територията, която
представляват и ги включват в Стратегия за водено от общностите местно
развитие.
В изпълнение на Стратегиите се изготвят проекти, които могат да бъдат
финансирани със средства от европейските структурни и инвестиционни
фондове.

Какво очаква Европа от МИГ ???


да събере заедно съответните заинтересовани групи в
района около един общ проект;



да има автономност на вземане на решенията и
възможността да отправи нов поглед към местните
ресурси;



да свърже различните мерки;



да бъде способна да се възползва от възможностите,
предоставени от местния сбор от ресурси;




да бъде отворена към новаторски идеи;
да бъде способна да свърже и интегрира отделни
секторни подходи.

Какво да очаквате от нас???
Ето в това е въпроса!!!


Пълна подкрепа за идеите ви и мечтите ви;



Финансиране за осъществяването им;



Безусловно съдействие за реализиране на плановете ви;



Екип от професионалисти, заставащи плътно зад вас;



Експертна помощ при подготовка на кандидатстването ви.

Кой ще раздава пари и за кого са
адресирани???

Многофондово финансиране на СВОМР 2014 – 2020 г.
ЕЗФРСР

ПРСР
2 933 700.00
9 мерки

ЕФРР

ОПИК
1 955 800.00
1 мярка

ЕСФ

ОПОС
447 202.48
1 мярка

ОПНОИР
520 000.00
1 мярка

ОПРЧР
1 486 408.00
4 мерки

СВОМР
7 343 110.48
ФЛ

ЮЛ

НПО

Читалища

Общини

С какво се занимаваме в момента?
Основно – полагаме основите на нещо, което никой преди
това не е успял да създаде!!!
Но не само НИЕ(екипа и УС) и не само ВИЕ, а всички
заедно и обединени!
Създаваме и възпитаваме НАШЕТО ДЕТЕ – МИГ Дряново –
Трявна!!!

Повярвайте – струва си да опитаме и да положим основите
на нещо, с което ще подобрим климата ни на живот и ще
върнем младите хора в региона!
В тази връзка разчитаме на вашата активност и
подкрепа!

А именно:


Подготовка за кандидатстване по отворен прием по мярка 19.3
„Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на
местни инициативни групи“;



Внесен проект на стойност 9 750 лв. за финансиране на
мероприятия в област „Активен начин на живот“, финансиран от
Лидл България;



Изготвяме Насоки, Условия за кандидатстване и необходима
документация за отваряне на първите приеми;



Ежедневно и ежечасно сме в услуга на вашия интерес;



Актуализираме електронната страница, която ще съдържа полезна
за вас информация, свързана с кандидатстване по мерките;



Не спираме да търсим възможности за увеличаване на
финансирането към региона ни, извън одобрените средства по
СВОМР.

Разпределение на мерките по бенефициенти




Физически лица (ЗП) –
ПРСР 4.1, 4.2, 6.4.1, 8.5 и 8.6



ПРСР 7.2 и 7.5



ОПИК 2.2,



ОПРЧР 01-04



ОПРЧР 01-04



партньор по ОПНОИР 01

Юридически лица –





ПРСР 4.1, 4.2, 6.4.1, 8.5 и 8.6
ОПИК 2.2
ОПРЧР 01-04

НПО –


ПРСР 7.2, 7.5 и 8.6



ОПРЧР 01-04, ОПОС 109



Общини –


ПРСР 7.2, 7.5, 8.5 и 8.6



ОПОС 109,



ОПРЧР -01, 03 и 04



ОПНОИР 01

Училища, ДГ и обучителни
организации

ОПНОИР 01



ПРСР 1.1

Вероизповедания



ОПНОИР 01



ОПРЧР 01





Читалища –











ПРСР 6.4.1, 7.6, 8.5 и 8.6

Как???


Идейни предложения



Изготвяне на проекти



Кандидатстване с проекта чрез ИСУН



Оценка на проектите



Сключване на договор с Фонд Земеделие



Изпълнение на проекта



Мониторинг и оценка на проекта



Популяризиране на проекта



Устойчивост на проекта

Период на действие и планирани
дейности


Приета стратегия за ВОМР до 2023 година



16 мерки за финансиране за 5 години



Стартираме приеми по 4 мерки през 2018



Информационни срещи, форуми, семинари и обучения преди
всеки прием



Консултиране на потенциални бенефициенти по отворени
приеми през цялата година



Актуална и изпълнена със съдържание интернет страница



Информационни материали по мерките на разположение на
всеки заинтересован

В следващите 5 години……
Код на
мярката

Име на мярката

лева

%

2933700.00

39.95

Професионално обучение и придобиване на умения

25 275.00

0.34

Инвестиции в земеделски стопанства

300 000.00

4.09

Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

100 000.00

1.36

Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

873 425.00

11.89

1 000 000.00

13.62

Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)
1.1
4.1
4.2
6.4.1

Общо за периода на стратегията

7.2

Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

7.5

Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура

300 000.00

4.09

7.6

Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на културното и природното наследство на селата.

50 000.00

0.68

8.5

Инвестиции подобряващи устойчивостта и екологичната стойност на горските екосистеми

85 000.00

1.16

8.6

Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти

200 000.00

2.72

447202.48

6.09

447 202.48

6.09

520 000.00

7.08

520 000.00

7.08

1 486 408.00

20.25

Мерки, финансирани от ОПОС (ЕФРР)
109

„Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“

Мерки, финансирани от ОПНОИР (ЕСФ)
1

„Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в общините Дряново и Трявна“

Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)
1

„Ново работно място на територията на общините Дряново и Трявна“

400 000.00

5.45

2

„Добри и безопасни условия на труд за работещите на територията на общините Дряново и Трявна“

400 000.00

5.45

3

„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи на територията на общините Дряново и Трявна“

286 408.00

3.90

4

“Развитие на социална икономика на територията на общините Дряново и Трявна“

400 000.00

5.45

1 955 800.00

26.63

1 955 800.00

26.63

7 343 110.48

100.00

Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)
2.2

„Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“

ОБЩО ЗА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР:

А за тази година???
Бюджет
по
процедур
ата

МЯРКА

Януари
2018

Февруари
2018

Март
2018

Април
2018

Май
2018

Юни
2018

Юли
2018

Август
2018

Септем Октомври
ври
2018
2018

Ноември
2018

Декември
2018

Х

Х

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Мярка 4.1 "Инвестиции в
земеделски стопанства"

150 000

Мярка 6.4.1 Инвестиции
в подкрепа на
неземеделски дейности

440 000

Мярка 7.2 Инвестиции в
създаването,
подобряването или
разширяването на
всички видове малка по
мащаби инфраструктура

1 000 000

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 г.
Мярка 2.2 "Подобряване
производствения
капацитет в МСП на
територията на МИГ
"Дряново-Трявна - в
сърцето на Балкана"

1 000 000

Какви възможности имате?


Да финансирате идеите си



Да разширите бизнеса си



Да подобрите социалната среда



Да привлечете младите да останат в региона



Младите хора да започнат свой бизнес



Да направим атрактивен региона



Да запазим бита, културата и традициите



Да съживим селата в двете общини



Да помогнем за опазването на околната среда



Да бъдем банка за идеи

А сега конкретно по:
4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства"


Допустими получатели: Земеделски производители с минимален стандартен
производствен обем на стопанството не по - малко от 8 000 евро и ЮЛ с приход от
земеделска дейност /СЕПП/.



Допустими дейности, свързани с инвестиции за: модернизация, механизация,
стандартизация, енергийна ефективност, съхранение на продукция; опазване на околната
среда; недвижима собственост; създаване на трайни насаждения, десертни лозя,
медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни
видове за производство на биоенергия и др.



Финансови параметри за проектите: Минимумът на общите допустими разходи за един
проект е 10 000 лева, максимумът е 120 000 лева. Помощта за един проект не може да
надвишава 60 000 лева.



Интензитет на подпомагане: Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер на 50%
от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.



Приоритет: МЛАДИ ФЕРМЕРИ, ЗАЕТОСТ, ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

А сега конкретно по:
6.4.1 “Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“


Допустими получатели: Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични
търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за
вероизповеданията и Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.



Допустими дейности,


Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически
услуги);



Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за
функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);



Развитие на услуги във всички сектори (грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни
услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.);



Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;



Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в
занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.



Финансови параметри за проектите: Минимумът на общите допустими разходи за един проект е 10 000
лева, максимумът е 120 000 лева. Помощта за един проект не може да надвишава 60 000 лева.



Интензитет на подпомагане: Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер на 50% от общия размер
на допустимите за финансово подпомагане разходи.

А сега конкретно по:
7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването
на всички видове малка по мащаби инфраструктура“


Допустими получатели: Община Дряново и Община Трявна; Юридически лица с нестопанска цел за



Допустими дейности:



дейности, свързани със социалната и спортната инфраструктура и културния живот; Читалища за дейности
свързани с културния живот.



Инвестиции в общински пътища и площи за широко обществено ползване



Инвестиции в социална инфраструктура, която обаче не е част от процеса на деинституционализация
на деца или възрастни;



подобряване на енергийната ефективност на общински сгради, в които се предоставят обществени
услуги;



Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура;



Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на
обекти, свързани с културния живот.

Финансови параметри за проектите: Минимумът на общите допустими разходи за един проект е

20 000 лева, максимумът е 390 000 лева.



Интензитет на подпомагане: Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер на 100% от общия



Приоритет: Обекти или площи, значими за района, Иновативност и повишаване качеството на живот

размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

А сега конкретно по:
ОПИК 2.2 „Подобряване производствения
капацитет в МСП„


Допустими получатели: Съществуващи МСП според НСНМСП от територията на сдружение
„МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“, които са търговци по смисъла на Търговския
закон или Закона за кооперациите.





Допустими дейности,


Производствени инвестиции за подобряване на производствения капацитет



Подкрепа за специализирани услуги за развитие на управленския капацитет



Подкрепа за растеж чрез подобряване на качеството

Финансови параметри за проектите: Минимумът на общите допустими разходи за един
проект е 50 000 лева, максимумът е 390 000 лева.



Интензитет на подпомагане: Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер на 60% от
общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Как ще разберете?
Информационни

срещи и семинари
Обучения за местни лидери
Публикации в пресата
Канали за комуникация:
Електронна поща: migdt@abv.bg
Сайт: mig-dryanovo-tryavna.eu
Facebook: Миг Дряново Трявна

Къде ще ни намерите?
 Офиси:

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС:

ОФИС В ГРАД ТРЯВНА:

гр. Дряново, 5370
ул. ”Шипка”, № 172

гр. Трявна, 5350
ул. Ангел Кънчев“, №33

0877 111165 – Изпълнителен директор

0877 111583 – Експерт СВОМР
0877 222456 – Технически Асистент

0877 111671 – Експерт СВОМР

Нека да се вслушаме в завета на
уста Колю Фичето, а именно:

