
КРИТЕРИИ

за избор на проекти, включени в Стратегия за ВОМР

на МИГ Елена - Златарица

Елена 12 април 2016 г.

Програма за развитие на селските райони.

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Eвропа инвестира в селските райони”



Подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства„

1. Проектът осигурява подпомагане на чувствителни сектори в земеделието –

производство на плодове и зеленчуци, етерично маслени и медицински растения,

млечно животновъдство, и свиневъдство

25

2. Проектът е за биологично производство; 20

3. Проектът осигурява допълваща заетост;

1 раб. място – 5 т. повече от 1- 10 т.

10

4. Проектът е на млад фермер, който е получил подкрепа за създаване на стопанства на

млади фермери и полупазарни стопанства (малки стопанства) през периода 2007 –

2013 и периода 2014 - 2020 и не са получавали подпомагане по Програмата за

инвестиционни дейности по мерки 121 и 4.1, с цел осигуряване на приемственост в

селското стопанство.

10

5. Проектът повишава енергийната ефективност на стопанството 5

6. Проектът води до въвеждане на иновации в земеделското стопанство 15

7. Проектът е с интегриран подход и допринася за насърчаване на кооперирането

между производителите, включително за дейности свързани с опазване на околната

среда и постигане на стандартите на ЕС.

15

Общо 100



Подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична 

подпрограма за развитие на малки стопанства„

1.Проектът осигурява подпомагане на чувствителни сектори в земеделието –

производство на плодове и зеленчуци, етерично маслени и медицински растения;

25

2.Проектът е за биологично производство 20

3.Проектът осигурява допълваща заетост

1 раб.място - 5 т., повече от 1 – 15 т.

15

4.Проектът повишава енергийната ефективност на стопанството 10

5.Проектът води до въвеждане на иновации в земеделското стопанство 15

6.Проектът е с интегриран подход и допринася за насърчаване на кооперирането

между производителите, включително за дейности свързани с опазване на околната

среда и постигане на стандартите на ЕС.

15

Общо 100



Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на 

селскостопански продукти“
1.Проектът насърчава кооперирането и интеграцията между земеделските

производители и предприятия от хранително – преработвателната промишленост на

територията на МИГ;

30

2.Проектът е за инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане,

замразяване и сушене на продукти, произвеждани на територията на МИГ;

15

3. Проектът е свързани с внедряване на иновации 10

4.Проектът е за преработка на биологични продукти 10

5. С проектът се въвеждат нови процеси и технологии, целящи опазването на околната

среда.

20

6.Проектът насърчава заетостта чрез разкриването на минимум 2 нови работни места

при запазване на съществуващите

5

Проектът насърчава заетостта чрез разкриването на (от 3 до 5) нови работни места при

запазване на съществуващите.

10

Проектът насърчава заетостта чрез разкриването на повече от 5 нови работни места при

запазване на съществуващите

15

Общо 100



Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

1. Проектът подпомага усвояването на потенциала за развитие на туризъм, чрез

разнообразяване на предлагането, интегриране на атракции и малки

производства от занаятчииски характер.

35

2. Проектът е за производствени дейности 35

3. Кандидатът е осъществявал дейност на територията най-малко 1 години преди

датата на кандидатстване;

10

4. Бенефициентът не е получавал до сега подкрепа от инструментите на ЕС 5

5. Проектът създава минимум 2 работни места. 5

Проектът създава от 3 до 5 работни места. 10

Проектът създава над 5 работни места. 15

Общо 100



Подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по 

тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства “

1. Проектът е на млад фермер; 5

2. Проектът е за производствени дейности; 30

3. Проектът създава минимум 2 постоянни работни места и пряко обслужва 

населението на територията

5

Проектът създава от 3 до 5 постоянни работни места и пряко обслужва населението 

на територията

10

Проектът създава повече от 5 постоянни работни места и пряко обслужва 

населението на територията

20

4. Проектът води до разнообразяване на туристическото предлагане 30

5.. Проектът допринасяне за утвърждаване на местната идентичност 15

Общо 100



Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” 

1. Проектът е за изграждане и/или реконструкция на инфраструктура в населено място 

извън общинския център;

10

2. Проектът е представен от НПО; 20

Брой население (до 150 по постоянен адрес) , което ще се възползва от подобрените 

основни услуги и обхвата на териториално въздействие.

10

Брой население (над 150 жители) , което ще се възползва от подобрените основни услуги 

и обхвата на териториално въздействие.

25

6. Проектът въвежда иновативни технологии или инвестиции с екологичен ефект. 25

7. Проектът е за изграждане реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на 

инфраструктура за социални услуги включително за деца и възрастни хора.

20

Общо 100



Подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за 

отдих, туристическа инфраструктура”

1. Проектът се осъществява в населено място с население над 50 жители 10

2. Проектът, създава от 3 до 5 работни места при изпълнение на допустимите дейности; 25

3. Проектът, създава повече от 5 работни места при изпълнение на допустимите дейности; 35

4. Проектът, осигурява подобряване на околната среда, и постига екологичен ефект и 

въздействие.

5. Проектът е за туристически (посетителски) центрове

30

25

Общо 100



Подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, 

възстановяване и на културното и природното наследство на селата”

1. Проектът се осъществява в населено/и място/а с население над 50 жители 30

2. Проектът, създава от 3 до 5 работни места при изпълнение на допустимите дейности; 10

3. Проектът, създава повече от 5 работни места при изпълнение на допустимите дейности 20

4. Проектът се осъществява в повече от една община, стимулирайки развитието на местни 

продукти и обичаи.

20

5. Проектът  насърчава сдружаването между организациите на територията на МИГ

6. Проектът е за реставрация, възстановяване на исторически паметници и прилежащи 

пространства

20

10

Общо 100


