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

ПОКАНА
ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО МЕРКИТЕ ОТ
СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ ДОБРИЧКА
МИГ ДОБРИЧКА обявява Покана за допълнително набиране на заявления за
подпомагане за 2014 г. по мерки от Стратегията за местно развитие на МИГ ДОБРИЧКА
(за периода 2007-2013 г.), чрез открита процедура за конкурентен подбор, отворена за
кандидатстване през периода от 08 септември до 12 септември 2014 г, с индикативен
остатъчен бюджет за всяка отделна мярка.
Дейностите по проектите, финансирани по мерките на Стратегията за местно развитие,
трябва да се осъществяват само на територията, на която действа МИГ ДОБРИЧКА, която
съвпада с територията на Община Добричка.
Кандидатите трябва да имат постоянен адрес - за физическите лица, и седалище - за
еднолични търговци и юридическите лица, на територията на МИГ ДОБРИЧКА.
Приемат се заявления по следните мерки:
______________________________________________________________________________
Мярка 41/121 - Модернизиране нa земеделските стопанства
Финансова помощ е предназначена за: земеделски производители;
земеделски производители.

организации на

Разполагаем индикативен остатъчен бюджет по поканата: 17 015,24 лв. плюс
остатъка от предходни приеми по мярката
Минимален и максимален размер на проекта: 10 000 - 120 000 лв.
Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер на:
- 50 % от общите допустими разходи за млади фермери;
- 40 % от общите допустими разходи за останалите земеделските производители.
________________________________________________________________________

Мярка 41123 - Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти
Финансова помощ е предназначена за: физически или юридически лица, регистрирани
по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са микро или малки предприятия,
вкл. пазари на производители.
Разполагаем индикативен остатъчен бюджет по поканата: 55 792,80 лв. плюс
остатъка от предходни приеми по мярката
Минимален и максимален размер на проекта: 12 000 - 391 000 лв.
Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер на:
- 50% от общите допустими разходи по проекта за микро-, малки и средни
предприятия;
- 60% от общите допустими разходи за инвестиции в сектора мляко и млечни
продукти, за производство на енергия чрез преработка на биомаса, от ВЕИ за
собствени енергийни нужди, пречистване на отпадните води от производство и
енергийната ефективност

Мярка 41311 - Разнообразяване към неземеделски дейности
Финансова помощ е предназначена за: земеделски производители, които имат приход
минимум 50 % през предходната година от земеделска дейност, преработка на земеделска
продукция и/или услуги, свързани със земеделски дейности.
Разполагаем индикативен остатъчен бюджет по поканата: 12 789,61 лв. плюс
остатъка от предходни приеми по мярката
Минимален и максимален размер на проекта: 10 000 - 100 000 лв.
Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер на:
- 70 % от общите допустими разходи
- 80 % от общите допустими разходи за проекти за производство и продажба на
енергия от ВЕИ.

Мярка 41/312 - Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия
Финансова помощ е предназначена за: микропредприятия, регистрирани по Търговския
закон, Закона за кооперациите или Закона за занаятите и не са регистрирани като
земеделски производители.
Разполагаем индикативен остатъчен бюджет по поканата: 94 349,27 лв. плюс
остатъка от предходни приеми по мярката
Минимален и максимален размер на проекта: 8 500 - 100 000 лв.
Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер на:
- 70 % от общите допустими разходи
- 80 % от общите допустими разходи за проекти за производство и продажба на
енергия от ВЕИ.

______________________________________________________________________________
Мярка 41/322 - Обновяване и развитие на населените места
Финансова помощ е предназначена за: Община Добричка, юридически лица с
нестопанска цел, читалища, местни поделения на вероизповедания.
Разполагаем индикативен остатъчен бюджет по поканата:
остатъка от предходни приеми по мярката

22 129,11 лв. плюс

Минимален и максимален размер на проекта:
Общини: 8 000 - 200 000
НПО, читалища, местни поделения на вероизповедания: 8 000 - 60 000
Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер на:
- 100% за проекти, които не генерат приходи
- 70% за проекти, които генерат приходи
___________________________________________________________________________
Необходимата за кандидатстване документация по всяка от мерките е публикувана на
интернет страницата на МИГ ДОБРИЧКА http://www.mig-dobrichka.org, а също така може
да бъде получена и от офиса на МИГ всеки работен ден от 09:00 до 12:00 часа.
Екипът на МИГ ДОБРИЧКА ще предоставя консултации на потенциални кандидати по
следните начини:
 устни консултации: в офиса на МИГ в дните понеделник, вторник и сряда, между
10:00 и 13:00 часа и по предварително обявен график;
 писмени консултации: по зададен писмено въпрос чрез електронната страница на
МИГ (www.mig-dobrichka.org – рубрика „контакти”), по електронна поща или
получен в офиса на МИГ – отговаря се по електронна поща.
Проектните предложения се подават всеки работен ден от периода 08 - 12 септември от
10:00 до 17:00 в офиса на МИГ ДОБРИЧКА на следния адрес:
 с. Бранище, ул. „Първа” № 19А – в сградата на кметството

Лица за контакт:
Надежда Василева – Изпълнителен директор, 0882 020 969
Нели Събева – експерт по прилагане на Стратегия за местно развитие, 0889 35 35 05
Жени Йорданова – асистент, 0878 37 33 71
е-мейл: mig_dobrichka@abv.bg

