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Критерии за допустимост по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от СВОМР на 

Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ 

 от ПРСР 2014 - 2020 

 

 

Критерии за оценка на проекти по подмярка 7.2. от СВОМР и тяхната тежест 

1. Подпомагане на приоритетни за територията сектори и дейности: 

Проектът включва дейности за изграждане и/или обновяване на площи, за 

широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на 

обществени потребности от общинско значение: 

30 

Проектът включва дейности за 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: 

30 

Проектът включва дейности за изграждане, реконструкция, ремонт, 

оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне 

на услуги на уязвимите групи (в т.ч. хора в неравностойно положения, хора с 

увреждания; деца; представители на етническите малцинства) : 

20 

Проектът включва дейности за изграждане, реконструкция, ремонт, 

оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура; 
20 

Проектът включва дейности за строителство, реконструкция и/или 

рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари, и 

съоръженията и принадлежностите към тях; 

20 

Проектът включва  инвестиции в други допустими дейности: 15 

Максимален брой точки по критерий 1: 30 

2. Дейностите по проекта се реализират в населени места извън 

общинските центрове: 
30 

3. Проектът включва дейности и инвестиции свързани с предоставяне на 

услуги за уязвимите групи: 
30 

4. Проектът ще се осъществява в район, в който е идентифицирано 

наличие на етнически малцинства: 
10 

Максимален брой точки: 100 
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