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Проект № 16.4.2.070,  ROBG-183 „Мрежа за зелени работни места-  

насърчаване на екотуризма и биологичното земеделие, като 

иновативни механизми за заетост и устойчиво местно развитие в 

селските райони в трансграничната област Румъния-България“ 

Информационен 

  ЗА ПРОЕКТА  

  ПОДКРЕПА ОТ 
МОБИЛНИ СЪВЕТИ  

  ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ  

Октомври |  2018|1 

Партньори: 

Водещ партньор: Община Лясковец 

(област Велико Търново), България 

Проектен партньор: Община Виделе 

(окръг Телеорман), Румъния  

 

Период за изпълнение:  

24 месеца - (25.04.2017г.–24.04.2019г.) 
 

Размер на приноса на ЕС:  

1 219 573,08 евро 
 

Проектът е съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално 

развитие в рамките на Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 и има за цел да се 

разширят възможностите за заетост и мобилност на работната сила чрез развитие на знания 

и умения в сферата на екотуризма и биологичното земеделие в трансграничните региони на 

Румъния и България. 

Основните дейности включват: 

1. Развитие на трансграничен бизнес инкубатор за екотуризъм и биологично земеделие в 

гр. Лясковец; 

2. Разработване на съвместна трансгранична стратегия и информационна платформа за 

зелени работни места - http://greenjobs.lyaskovets.net/; 

3. Доставка и инсталиране 4 инфо-киоски, за популяризиране на възможностите за 

заетост в сферата на екотуризма и биологичното земеделие; 

4. Организиране на съвместни обучителни програми и езикови курсове за подобряване на 

мобилността в селските райони; 

5. Организиране на съвместни трансгранични базари (трудови борси);  

6. Организиране на лятна академия „Зелена иновативна лаборатория” за предприемачи от 

трансграничния регион. 

Подкрепа от Мобилни съвети 

Имате идея, възползвайте се безплатно от 

нашата подкрепа и съдействие 
Свържете се с нас: 

Владислав Георгиев 

тел. 0887 905 205  

email: vladislav@primebg.com 
 
 
 

Стефан Атанасов  

тел. 0886 208450  

email: atanasov@primebg.com 

 

Кой може да възползва: 

� Заети, безработни и неактивни 

лица; 

� Земеделски стопани; 

� Микро, МСП действащи в сферата 

на туризма и земеделието; 

� Местни власти;  

� Организации на производителите и 

неправителствен сектор. 

Какво предлагаме: 

� съвети и техническа помощ на лица, 

желаещи да развиват собствен бизнес; 

� информационни услуги и подкрепа за 

започване на реална стопанска дейност; 

� намиране на подходящи източници на 

финансиране; 

� разработването на бизнес идеите и др. 

Информационна платформа за зелени работни места 

http://greenjobs.lyaskovets.net/ 
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МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА“  

Предстоящи приеми месец октомври и месец ноември: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИГ „ОБЩИНИ ЕЛЕНА И ЗЛАТАРИЦА“ 

 

 

Мярка МИГ 4.1 „Инвестиции в 

земеделски стопанства” 

Кандидати:  

1. Регистрирани земеделски 

производители;  

2. Юридически лица с приход от 

земеделска дейност и/или услуги;   

3. Признати групи или организации.  

Допустими дейности и разходи: 

1. Закупуване и/или инсталиране на нови 

машини, съоръжения и оборудване, 

необходими за подобряване на 

земеделския производствен процес; 

2. Създаване и/или презасаждане на 

трайни насаждени; 

3. Закупуване на съоръжения, прикачен 

инвентар и оборудване за пчеларство; 

4. Закупуване на специализирани 

земеделски транспортни средства; 

Стойност на проекта: 

Мин. 10 хил. лв. - Макс. 100 хил. лв. 

Интензитет на помощта: – мин. 50% 

Мярка МИГ4.2  „Инвестиции в преработка 

/маркетинг на  селскостопански продукти” 

Кандидати:  

1. Земеделски стопани; 

2. Признати групи или организации; 

3. ЕТ и Юридически лица. 

Допустими дейности и разходи: 

1. Изграждане и/или модернизиране на сгради 

и други недвижими активи; 

2. Закупуване, и/или инсталиране на нови 

машини, съоръжения и оборудване, необходими 

за подобряване на производствения процес по 

преработка и маркетинга; 

3. Закупуване, включително чрез финансов 

лизинг, на специализирани транспортни средства  

4. Изграждане/модернизиране, включително 

оборудване на лаборатории, които са собственост 

на кандидата и са пряко свързани с нуждите на 

производствения процес; 

5. Закупуване на софтуер и др.; 

Стойност на проекта: 

Мин. 15 хил. лв. - Макс. 150 хил. лв. 

Интензитет на помощта: – 50% за МСП и 40% за 

големи предприятия 

Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности”  

Кандидати:  

1. Земеделски стопани;  

2. Микропредприятия;  

3. Физически лица, регистрирани по Закона 

за занаятите;  

Допустими дейности: 

1. Изграждане и обновяване на туристически 

обекти и развитие на туристически услуги; 

2. Производство или продажба на продукти; 

3. Развитие на услуги във всички сектори; 

4. Производство на енергия от ВЕИ; 

5. Развитие на занаяти. 

Допустими разходи за: 

1. Изграждане, придобиване или 

подобренията на недвижимо имущество; 

2. Закупуване на нови машини и оборудване 

до пазарната стойност на активите; 

3. Придобиване и създаване на компютърен 

софтуер. 

Стойност на проекта: 

Мин. 10 хил. лв. - Макс. 100 хил. лв. 

Интензитет на помощта: – до 75%  

BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на 

предприемачеството“ 

Кандидати:  

Юридически лица (МСП) или еднолични 

търговци, регистрирани след 31.12.2016 г., 

при които над 50% от предприятието се 

притежават от едно физическо лице-

предприемач 

Допустими разходи: 

1. Разходи за възнаграждения); 

2. Разходи за придобиване на машини; 

съоръжения и оборудване, представляващи 

дълготрайни материални активи; 

3. Разходи за придобиване на дълготрайни 

нематериални активи;   

4. Разходи за материали и консумативи; 

5. Разходи за наем на работни помещения; 

6. Разходи за външни услуги. 

Финансова подкрепа: 

Мин. 50,000 хил. лв.- Макс. 200,000 хил. лв. 

Интензитет на помощта: – 80% 

Краен срок: 10.12.2018 г. 16.30 ч. 

 

Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура” 

Кандидати:  

1. Общини на територията на МИГ , ВиК оператори. 

2. Юридически лица с нестопанска цел, читалища 

Допустими дейности: 

1. Строителство, реконструкция и/или 

рехабилитация на нови и съществуващи общински 

пътища, улици, тротоари; 

2. Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация 

на водоснабдителни системи и съоръжения;  

3. Изграждане и/или обновяване на площи;  

4. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване 

и/или обзавеждане на социална инфраструктура; 

5. Реконструкция и/или ремонт на общински сгради 

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; 

8. Реконструкция, ремонт, оборудване и/или 

обзавеждане на общинска образователна 

инфраструктура с местно значение; 

Стойност на проекта: 

Мин. 9,779 хил. лв. - Макс. 97,790 хил. лв. 

Краен срок: 03.12.2018 г. 17.00 ч. 

 

Подмярка 7.6 „Проучвания и 

инвестиции, свързани с поддържане, 

възстановяване и подобряване на 

културното и природното наследство 

на селата“  

Кандидати:  

1. Юридически лица с нестопанска цел; 

2. Училища и детски градини; 

3. Общини Елена и Златарица; 

4. Местни поделения на 

вероизповеданията; 

Допустими дейности: 

1. Изследване, поддържане, 

възстановяване, популяризиране и 

подобряване на културното наследство; 

2. Поддръжка, възстановяване и 

подобряване на природното наследство.  

Стойност на проекта: 

Мин. 1,000 хил. евро - Макс. 50,000 хил. 

евро. 

Интензитет на помощта: – между 75%-

100% 

Краен срок: 28.01.2019 г. 17.00 ч. 

 
 

Възможности за финансиране 


