
Цел: Постигане на устойчиво икономическото развитие на територията и създаване на нови работни места.
Обхват на мярката:
1.Географски обхват: цялата територия на МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия”;
2.Обхват на инвестициите: мярката предоставя безвъзмездна помощ за материални и нематериални инвестиции 

на земеделски стопани или микропредприятия за създаване или развитие на неземеделски дейности.
Допустими дейности: Допустими са само дейности на територията на МИГ и са за:
1. Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);
2. 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);
3. Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни 

услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.).;
4. Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски 

дейности) и други неземеделски дейности.
Няма да се подпомагат дейности, които не са допустими за подпомагане по линия на публичните фондове, 

като хазарт, производство на забранени, вредни продукти и др.
Допустими кандидати
Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по 

Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани 
по Закона за занаятите. Стопанството на кандидати, земеделски стопани, трябва да има стандартен производствен 
обем над 8 000 евро. При определянето на едно предприятие за микропредприятие се следва дефиницията на 
Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията. Кандидатът следва да представи разработен бизнес план, който да показва 
икономическа жизнеспособност на инвестицията за срок от 5 години /10 години при строително-монтажни работи/.
Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ и постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ.

Допустими разходи 
1. Изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество;
2. Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;
3. Общи разходи, свързани с разходите за точка „1“ и „2“, например хонорари на архитекти, инженери и 

консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително 
проучвания за техническа осъществимост;

Разходите по т.3 не могат да надхвърлят 12 % от сумата на разходите по т.1, 2 и 4.
4. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, 

лицензи, авторски права и марки.
Не са допустими за подпомагане текущи разходи.
Финансова помощ не се изплаща за разходи за изграждане и обновяване на места за настаняване, когато в резултат 

от дейностите по проекта: 
1. за обекта не е създадена и не функционира интернет страница, която предоставя възможност за онлайн 

резервации; 
2. интернет страницата не съдържа актуална информация за помещенията и удобствата в тях, включително 

снимков материал; 
3. не е посочена цена за настаняване за съответен период; 
4. не е налична връзка на интернет страницата по т. 1 в интернет страницата на МИГ и на специализиран 

туристически сайт.
Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на 

общите разходи.
Допустими са авансови плащания в размер до 50% от одобрената финансова помощ.
Финансови параметри 
Минимална стойност на допустимите разходи – 19 558 лева
Максимална стойност на допустимите разходите по проекта – 391 160 лева
Максимален размер на субсидията за един проект – 100 000 лева

Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Информационна кампания по  мерките от стратегията за местно развитие
на  Местна инициативна група "Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия"

с.Ветрино, област Варна, ул. ”Г.С.Раковски”  №26,  тел.:: 0877 107 272,
e-mail: mig_vazhod@abv.bg, www.mig-vazhod.com, www.eufounds.bg

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

ПРОГРАМА ЗА



Настоящият материал е изготвен по проект “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ “Възход - Ветрино, Вълчи дол, 
Провадия” съгласно Споразумение № РД РД 50-49/13.06.2018г. по подмярка 19.2 “ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОМР” и по подмярка 
19.4 “ТЕКУЩИ РАЗХОДИ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР” на Мярка 19 “ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ” от ПРСР 2014 - 2020.  
Стратегическа цел на Стратегията за ВОМР: „Превръщането на територията на МИГ „Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ в устойчив селски район с развити 
туризъм и услуги за населението, конкурентен местен бизнес и селско стопанство, подобрени условия за живеене с активна местна общност“

Интензитет на финансовата помощ
Финансовата помощ не може да надвишава 50 % от общите допустими разходи, при спазване на условията на 

Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013г., относно прилагането на членове 107 и 108 от 
Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта „de minimis”.

Размер на финансовата помощ /бюджет на мярката/ - 500 000 лева

Критерии за избор на проекти 
 
 
 

Точки 

1. Проекти в сферата на битовите и/или социалните и/или здравните /вкл. 
ветеринарните/ услуги 10 

2. Проекти за производствени дейности 10 

3. Проекти за развитие на интегриран селски туризъм 10 

4. Проекти, представени от млади предприемачи до 40 години 
включително 5 

5.Проектът предвижда инвестиции за развитие производството на крайни 
продукти, които ще се реализират с цел промотиране на територията на 
МИГ и  насърчават  териториалната идентичност: 
- Проектът включва производство на местни  продукти (нехранителни) от 
територията на МИГ  - 5 т. 
- Проектът включва инвестиции в производства, иновативни за 
територията – 5 т. 
- Дейностите по проекта имат ефект в повече от 1 населено място - 5 т. 
 

15 

6.Проектът създава нови работни места с постоянна заетост 
- до 2 нови работни  места – 5 т. 
- над 2 нови работни места – 7 т. 
- над 2 нови работни места вкл. за представители на местните уязвими 
групи - 10 т. 
 
1.  

10 

7. Иновативност - въвеждане на нови за територията практика и/или 
услуга и/или продукт в предприятието. 10 

8.Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда 
- над 30 % - от инвестициите са насочени към дейности, опазващи 
околната среда - 3 т. 
- над 50 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи 
околната среда - 5 т. 

5 

9.Проектът предлага уникални производства или услуги, които са 
знакови и специфични за идентичността на територията 10 

10.Кандидатът е осъществявал дейност най-малко 3 години преди датата 
на кандидатстване 5 

11. Оценка на Бизнес план /реалистичност, качество и съвместимост с 
целите и приоритетите на Стратегията на МИГ/              
 - Бизнес планът е реалистичен, добре обоснован и изпълним - 5 т. 
 - Проектът на бенефициента допринася за постигане целите и 
приоритетите на Стратегията на МИГ – 5 т. 
 

10 

ОБЩО 100 
 


