„Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони”
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013 г.
„МИГ Брезово, Братя Даскалови”
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., Договор №РД50-92/13.06.2012 г.

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ“
обявява в рамките на
ПЕТИ ПРИЕМ
на проекти

ПОКАНА
за
прием на заявления за подпомагане по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски
продукти“ от стратегията за местно развитие на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“, финансирана от
Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. (ПРСР) съ-финансирана от Европейския съюз чрез
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
I) Териториален обхват на мярката:
Цялата територия на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ - общините Брезово и Братя Даскалови
II) Допустими бенефициенти:
Физически или юридически лица, които са
1. Микро-, малки или средни предприятия;
2. Междинни предприятия (предприятия, които не са микро, малки и средни, но са с по-малко от 750 работника
или с оборот по-малък от 200 милиона евро.)
и са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите
3. Всички бенефициенти задължително следва да имат постоянен адрес – за физически лица, и седалище за
еднолични търговци и юридически лица на територията на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”.
4. Всички бенефициенти следва да отговарят на изискванията посочени в чл. 11 на Наредба №18/26.06.2008 г.
за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Добавяне на стойност към
земеделски и горски продукти" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
III) Допустими дейности:
Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции на територията на Сдружение „МИГ
Брезово, Братя Даскалови”. 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 намаляване на вредните емисии и отпадъци), и/или
ж) увеличаване на производството и използването на енергия от възобновяеми енергийни източници, и/или
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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.
IV) Допустими разходи:
По мярката ще се подкрепят разходи на предприятия (вкл. пазари на производители) за инвестиции както следва:
Материални инвестиции (индикативен списък)
1. Изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи необходими за производството
и маркетинга,
2. Закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производството, преработката и
маркетинга в т.ч. за:
 Преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване, сушене и съхраняване,
 Производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси,
 Опазване на околната среда,
 Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, включително чрез преработка на растителна и
животинска първична и вторична биомаса,
 Подобряване на енергийната ефективност;
 Подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните.
3. Закупуване на специализирани транспортни средства, като например хладилни превозни средства за превоз на
суровините и/или на готовата продукция и т.н.,
 Изграждане и/или модернизиране на лаборатории за нуждите на предприятието,
 Материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Общността,
 Материални инвестиции за постигане на съответствие с действащи стандарти на Общността за предприятия с
преходен период в секторите “мляко и млечни продукти” и “месо и месни продукти”,
 Закупуване на земя, необходима за производствена дейност (условията са упоменати в Раздел 5.1.2. на ПРСР).
4. Нематериални инвестиции-индикативен списък:
4.1. Достигане на съответствие с международно признати стандарти , такива като:
 Въвеждане на системи за управление в предприятията (напр. ISO 9000:2005; ISO 9001:2000; ISO 14001:2004
(EMAS); ISO 900; ISO/TR 10013:2001; ISO 19011:2002; ISO 27001; включително системи за управление,
базирани на информационни технологии и др.),
 Подготовка за сертификация по НАССР (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки),
 Въвеждане на Добри производствени практики (ДПП) в предприятията.
4.2. Закупуване на ноу-хау, патенти и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта, директно свързан с
мярката,
4.3. Закупуване на софтуер,
4.4. Общи разходи, като пред-проектни проучвания, хонорари за архитекти и консултанти и други общи разходи,
необходими за изготвяне и изпълнение на дейностите по проекта
V) Недопустими разходи:
Недопустими са всички разходи посочени като „НЕДОПУСТИМИ“ в:
 Наредба №23/18.12.2009г. на МЗХ и
 Наредба №18/26.06.2008г. на МЗХ
VI) Финансови параметри за проектите:

2

„Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони”
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013 г.
„МИГ Брезово, Братя Даскалови”
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., Договор №РД50-92/13.06.2012 г.

1. Минимален размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 3 500 евро.
2. Максималният размер на общите допустими разходи за целия период за прилагане на Стратегията за местно
развитие за един бенефициент е левовата равностойност на 135 000 евро.
3. Общият разполагаем бюджет по мярката за настоящия период на прием на проекти е 179 936 лв.
VII) Финансовата помощ е в размер на:
1. 50% от общите одобрени инвестиционни разходи за микро, малки и средни предприятия;
2. 25% от общите одобрени инвестиционни разходи за междинни предприятия.
VIII) Предоставяне на консултации:
Екипът на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” ще предоставя консултации на потенциалните
бенефициенти по следните начини:
- Устни консултации в офиса на МИГ гр. Брезово, ул. „Г. Димитров“ 25, ет. 4 в сградата на община Брезово по
предварителна заявка, която може да бъде изтеглена от сайта на МИГ http://mig.brezovo.bg
- Писмени консултации по електронна поща migb_bd@abv.bg
ІX) Период на приемане на Заявленията за подпомагане:
От 09.09.2014 г. до 19.09.2014 г. всеки работен ден от 9,00 часа до 17,00 часа. Документите ще се приемат в
офиса на МИГ на адрес: гр. Брезово, ул. „Г. Димитров“ 25, ет. 4. Офисът се намира в административната сграда на
община Брезово.
Краен срок за подаване на заявления за подпомагане: 19.09.2014 г. до 17:00 ч.
Лица за контакти:
 Боян Костадинов – Изпълнителен директор: 0885 290 190 и 0879 495 889
 Маньо Манев - Експерт по прилагане на СМР: 0879 495 886
 Ани Троева - Технически асистент: 0879 495 888
 Видка Узунова – счетоводител: 0879 495 885
Офис на МИГ тел.: 03191/2624
Необходимата за кандидатстване документация е публикувана на интернет страницата на МИГ „Брезово, Братя
Даскалови” - http://mig.brezovo.bg , а също така може да бъде получена и от офиса на МИГ всеки ден от 09.00 до
17.00 часа.
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