ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г.

Мярка 22 „Популяризиране на местните продукти и услуги“
Цели и обхват на мярката:
Мярката има следните специфични цели:
Цели: 1. Повишаване атрактивността на територията и създаване на самоличност чрез
устойчива експлоатация на непроизводствените ресурси и създаване на нови форми на
организация на икономическите дейности.
2. Насърчаване на сътрудничеството и изграждане на добри взаимоотношения между
местните предприемачи. Съвместно популяризиране на продукти и услуги. Реклама;
3. Гарантиране на качеството на продуктите и услугите, като елемент, който укрепва
идентичността на територията и осигурява устойчивост на инвестициите;
Обхват: По мярката се подпомагат проекти, които водят до запазване на
териториалната идентичност и спомага за популяризиране на продуктите и услугите.
Изпълнява се на територията на МИГ Харманли.
Допустими получатели:
Юридически лица с нестопанска цел;
Сдружения на производители или браншови организации;
МИГ Харманли, при спазване на условията на чл.19 от Наредба №22/14.12.2015г.
Кандидатите трябва да имат седалище и адрес на управление на територията на
действие на МИГ Харманли и да осъществяват дейностите по проекта на територията
на действие на МИГ Харманли
Допустими дейности:
По мярката ще се подкрепят проекти, които могат да включват една или няколко от
изброените дейности и допринасят за постигане на специфичните цели на мярката.
Финансова подкрепа ще се предоставя на проекти, които заздравяват връзките и
обединяват местните предприемачи, с цел популяризиране на продуктите и услугите
от територията на община Харманли.
1. Създаване и развитие на междусекторни мрежи /формални или неформални/:
2. Създаване на местни марки за качество;
3. Създаване на бизнес каталог;
4. Проучване на проблемите на бизнеса и разработване на съвместни планове за
действие.
5. Други иновативни дейности, които отговарят на целите на мярката.
Допустими разходи:
Допустимите разходи, включват разходи, които са необходими за осъществяване на
проекта и са съобразени с принципите на разумно финансово управление,
действително извършени и платени в периода на изпълнение на проекта :
1. Разходи за създаване на междусекторни мрежи. /такси, разходи за правни услуги и
др./
2. Разходи за създаване на интернет страница, бизнес каталог;
3. Такси за регистрация на местни марки, сертификати за качество, правни услуги;
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4. Други разходи за външни услуги, необходими за изпълнението на дейностите по
проекта. (банкови такси, куриерски, пощенски разходи и др. ).
5. Разходи за осигуряване на публичност.
6. Разходи за организиране на конкурси, семинари, срещи, събития.
Не е допустимо финансиране на разходи за инвестиция или дейност, получила
финансиране от ЕСИФ, чрез стратегия за ВОМР.
не са допустими за финансиране разходи:
1. за лихви по дългове;
2. за закупуването на незастроени и застроени земи на стойност над 10 на сто от
общите допустими разходи за съответната операция;
3. за данък върху добавената стойност освен невъзстановимия;
4. за обикновена подмяна и поддръжка;
5. за лихви и комисиони, печалба на лизинговата компания, разходи по лихви за
рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи по лизингов договор;
6. за лизинг освен финансов лизинг, при който получателят на помощта става
собственик на съответния актив не по-късно от датата на подаване на заявка за
междинно или окончателно плащане за същия актив;
7. за режийни разходи;
8. за застраховки;
9. за закупуване на оборудване втора употреба;
10. извършени преди 1 януари 2014 г.;
11. за принос в натура;
12. за инвестиции в селското стопанство – закупуване на права за производство и
плащане, закупуване на животни, закупуване на едногодишни растения и тяхното
засаждане;
13. за инвестиция, за която е установено, че ще оказва отрицателно въздействие върху
околната среда;
14. извършени преди подаването на заявлението за предоставяне на финансова помощ,
независимо дали всички свързани плащания са извършени, с изключение на разходите
за предпроектни проучвания, такси, възнаграждение на архитекти, инженери и
консултантски услуги, извършени след 1 януари 2014 г.;
15. за строително-монтажни работи и за създаване на трайни насаждения, извършени
преди посещение на място от МИГ;
16. заявени за финансиране, когато надвишават определените референтни разходи;
Финансови параметри на проектите:
Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата
равностойност на 2 500 евро. Максималният размер на общите допустими разходи за
един проект е левовата равностойност на 25 000 евро.
Интензитет на финансовата помощ и размер на финансовата помощ:
Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер :
а) до 100 на сто - когато получател е публично лице, читалище или юридическо лице с
нестопанска цел и проектът не генерира приход съгласно "Анализ разходи - ползи
(финансов анализ)", изготвен по образец, утвърден от изпълнителния директор на
ДФЗ;
б) до 70 на сто - когато получател е публично лице и проектът генерира приход
съгласно представения "Анализ разходи - ползи (финансов анализ)", изготвен по
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образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ;
в) до 60 на сто – когато получател е частно лице;
г) до 70 на сто – когато получател е частно лице и проектът е в обществена полза.
„Публично лице“ – съгласно- т.28 от § 1 на Допълнителните разпоредби от Наредба
№22/14.12.2015г.
Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест:
• Проекти, обхващащи повече от три от икономическите сектори в общината /НКИД
2008/- 20т.
• Проекти, предлагащи промотиране на продуктите и услугите от територията -20т.
• Проекти, създаващи работни места при изпълнение на допустимите дейности -5т;
• Проектът, надгражда предишни успешно изпълнени проекти -5т.
• Проекти, предлагащи дейности, които са значими за идентичността на района -30т.
• Устойчивост на резултатите от проекта – налице и измерими -20т.
Подмярката се изпълнява при спазване на правилата по “de minimis” – едно
предприятие и неговите свързани предприятия могат да получат не повече от 200 000
евро финансова помощ за период от 3 приключили финансови години.
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