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Одобрена с Решение № 246/03.12.2018г. към Протокол № 105/03.12.2018г. на УС на
СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“

ОБЯВА
за прием на проектни предложения по подмярка 7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна
инициативна група Сандански – МИГ Сандански“
Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.082
МИГ Сандански – подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ към СВОМР.

1. Наименование на мярката от Стратегията за ВОМР
Подмярка
7.2
„Инвестиции
в
създаването,
подобряването
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

или

2. Допустими кандидати
За подпомагане могат да кандидатстват:
• Община Сандански;
• Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за
юридическите лица с нестопанска цел;
• Читалища, регистрирани по Закона за читалищата.

3. Допустими дейности
Допустими са дейности, които се осъществяват на територията на МИГ
Сандански, а именно:
- строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и
съществуващи общински пътища, улици, тротоари, и съоръжения и
принадлежностите към тях;
- изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни
системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони;
- изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено
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ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности
от общинско значение;
- изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на
социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от
процеса на деинституционализация на деца и възрастни, включително
транспортни средства;
- реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се
предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна
ефективност;
- изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на
спортна инфраструктура;
- изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на
оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл.
мобилни такива, вкл. и дейности по вертикална планировка и подобряване на
прилежащите пространства;
- реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска
образователна инфраструктура с местно значение в селските райони.

4. Допустими за финансова
следните разходи:

помощ

по

процедурата

са

1. строителство, реконструкция, рехабилитация, изграждане, обновяване,
ремонт и/или реставрация на сгради и/или помещения и/или друга недвижима
собственост;
2. закупуване на нови транспортни средства, оборудване и обзавеждане
до пазарната им стойност, включително чрез финансов лизинг;
3. придобиване на компютърен софтуер, патентни и авторски права,
лицензи, регистрация на търговски марки, до пазарната им стойност;
4. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за хонорари за архитекти,
инженери и консултанти, консултации за икономическа и екологична
устойчивост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта
преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото
изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на
допустимите разходи по проект, включени в т. 1, 2 и 3.

5. Период за прием и място за подаване на проекти:
Начало: 13.09.2018г.
Краен срок: 18:00 часа на 07.01.2019г.
Всяко проектно предложение, подадено след крайния срок, ще бъде
отхвърлено и няма да бъде разглеждано по настоящата покана.
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Проектите могат да бъдат подадени единствено чрез Информационната
система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН
2020) на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

6. Бюджет на приема
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата чрез
подбор на проектни предложения за приема е в размер на 801 890,30 лв.
(осемстотин и една хиляди осемстотин и деведесет лева и тридесет ст.)

7. Минимален и максимален размер на финансовата помощ,
предоставяна за проект
Минималният размер на общите допустими разходи за проект е левовата
равностойност на 5 000 евро или 9779,00 лв.
Максималният размер на общите допустими разходи за проект е левовата
равностойност на 200 000 евро или 391 160,00 лв.
o 100 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане
разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират
нетни приходи;
o 100 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане
разходи за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират
нетни приходи, но размерът на допустимите за финансово подпомагане
разходи за проекта не надхвърля левовата равностойност на 50 000 евро и за
проекти за изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на
оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот,
включително мобилни такива, включително и дейности по вертикалната
планировка и подобряване на прилежащите пространства;
o Размерът на финансовата помощ за проекти, които след извършване на
инвестицията ще генерират нетни приходи се определя въз основа на анализ
„разходи-ползи“.
8. Критерии за избор на проектни предложения и тяхната

тежест
Постъпилите проектни предложения се оценяват в съотвествие със
следните критерии:
ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ

ТОЧКИ

1. Дейностите по проекта се изпълняват на територията на
селата в община Сандански и/или град Мелник

20
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2. Дейностите по проекта са свързани с развитието на
интегриран селски туризъм или са обвързани с други мерки
на СВОМР
3. Дейностите по проекта са за развитие/ предоставяне на
услуги на уязвими групи от населението и/или насърчават
съвместно участие на различни социални и граждански
групи и институции

20

15

4. Проектът предлага нови инициативи за повишаване на
качеството на живот в района

10

5. Проекти, осигуряващи базови услуги за населението
и/или за подобряване на публична инфраструктура

10

6. Проектът включва комбинирани дейности по опазване
на природното и културното наследство

10

7. Заявлението
за
кандидатстване
технически/работен проект на инвестицията

5

8.

съдържа

Проектът е консултиран с местната общност

9. Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за
подобна инвестиция по други програми
ОБЩО

5
5
100

Подпомагат се проектни предложения, получили не по-малко от 10 точки
по критериите за техническа оценка и класиране.
В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакъв брой
точки по критериите за техническа оценка на проекти по подмярка 7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“ и не е наличен финансов ресурс за
финансирането им, тези проекти ще бъдат допълнително класирани, като се
подредят в низходящ ред при последователно подреждане по следните
критерии:
1. Получени точки по критерий „Проекти, осигуряващи базови услуги за
населението и/или за подобряване на публична инфраструктура“;
2. Получени точки по критерий „Проектът е консултиран с местната
общност“.
Допълнителни точки при допълнителното класиране по тези критерии няма
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да бъдат присъждани на проектните предложения. Същите ще се прилагат само
за допълнително класиране, в случай, че два или повече проекта имат равен
общ брой точки по критериите за техническа оценка и класиране и не е
наличен финансов ресурс за финансирането им. Всеки един от следващите
критерии след първия ще се прилага, ако проектните предложения
продължават да имат равен брой точки по предходния приложен критерий.
След крайното приоритизиране, ако проектите продължават да имат равен
брой точки да бъдат отхвърлени.

9. Лица за контакт
информация

и

място

за

достъп

до

подробна

Кандидатите могат да зададат допълнителни въпроси и да искат разяснения
във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за
подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават
само на електронната поща на МИГ Сандански: mig_sandanski@abv.bg.
Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:
•
в ИСУН на адрес: https://eumis2020.government.bg ;
•
на интерент страницата на МИГ Сандански - www.mig-sandanski.eu ;
•
В офиса на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ
Сандански“ – гр. Сандански, бул. „Свобода“ № 20, ет. 1.
Лица за контакт:
Ирина Илиева – Изпълнителен директор
Телефон: 0882/011082
Автономка Ангелова – Експерт „Прилагане на СВОМР“
Телефон: 0882/050180

10.

Начин на подаване на проектни предложения

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се
извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр
за кандидатстване и подаване на придружителните документи чрез
Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в
България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен
подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес:
https://eumis2020.government.bg.

