Утвърдил: Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД
Председател на УС на МИГ - Величко Сянков

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЕРКИТЕ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ ХАРМАНЛИ ЗА 2021г.
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процедурат
а

Цели на предоставената БФП

Вид процедура за
предоставяне на
БФП по чл.3 от
ПМС №107/2014г.

Подмярка
7.2
"Инвестици
ив
създаването, 1. Подобряване на средата на живот на
подобряване
територията на МИГ Харманли;
то или
2. Подобряване на достъпа до
Подбор на проектни
разширяван
населените места от територията и
предложения
ето на
осигуряване на базови услуги за
всички
населението
видове
малка по
мащаби
инфраструк
тура"

Извършване
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Общ размер на
предварителе
БФП по
н подбор на
Допустими кандидати
процедурата
концепции за
/лв./
проектни
предложения

не

Разполагаемия
бюджет е
404300,56

1. Община Харманли
2. Юридически лица с
нестопанска цел за
дейности, свързани със
социалната и спортната
инфраструктура и
културния живот;
3. Читалища за
дейности, свързани с
културния живот;
4. ВиК оператори за
дейности, свързани с
доизграждане, без ново
строителство на
канализационната
мрежа (в т.ч. и
съоръжения за
пречистване на
отпадъчни води) в
агломерации с под 2
000 е.ж. в селските
райони

Примерни допустими дейности

Категория допустими разходи

Максима
лен % на
съфинанс
иране

Дата на
обявяване на
процедурата

Краен срок за
подаване на
проектни
предложения

Представлява ли
процедурата/част от
нея:

Размер на БФП за
проект /лв./

държавн минималн
а помощ а помощ минимален
максимален

1. Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища,
улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях; 2. Изграждане, реконструкция
и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в
селските райони; инвестиции за доизграждане, без ново строителство на канализационната мрежа
(в т.ч. и съоръжения за пречистване на отпадъчни води) в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските
райони; 3. Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване,
предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение; 3.
Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за
трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение; 4. Изграждане,
реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за
предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца или
възрастни, включително транспортни средства; 5. Реконструкция и/или ремонт на общински
сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна
ефективност; 6. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна
инфраструктура; 7. 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; 8. Реконструкция,
ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно
значение в селските райони.

а) Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;
б) Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;
в) Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации
относно екологичната и икономическата устойчивост;
г) Нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права,
търговски марки.
Разходите по т. „в“ не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „г“.
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