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Нашият екип е съставен от: 

� Бизнес и финансови консултанти 

� Юристи 

� Експерти туризъм 

� Експерти „Биоземеделие“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 
бюлетин 

  ПОДКРЕПА ОТ 
МОБИЛНИ СЪВЕТИ  

  ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ  

Декември |  2018|2 

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. 

В рамките на проекта, са създадени Мобилните съвети, който могат да Ви 

предложат безплатно съдействие и подкрепа насочена към: 

� консултации и насочване към кандидатстване за финансиране на 

дейността от налични финансови източници; 

� консултации за разработване на бизнес идеи, съобразени с вашите 

индивидуалните желания и умения; 

� преценка на жизнеспособност на бизнес идеите; 

� консултации и менторство за подготовка на управлението на бизнес 

дейността, вкл. за създаване на бизнес контакти; 

� подпомагане достъпът до мрежи, насърчаващи бизнес развитието и др. 

� подготовка на бизнес планове и др.; 

� подготовка на документи за регистрация на стопанска дейност, вкл. 

юридическа помощ; 

� Други форми на съдействие в зависимост от Вашите нужди. 

Подкрепа от Мобилни съвети 

Ако имате идея и Ви трябва подкрепа да я 

реализирате, свържете с нас: 

 

Владислав Георгиев 

тел. 0887 905 205  

email: vladislav@primebg.com 
 

Стефан Атанасов  

тел. 0886 208450  

email: atanasov@primebg.com 
 

Информационна платформа за зелени работни места 

http://greenjobs.lyaskovets.net/ 

  НА ФОКУС  
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МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ 

Мярка МИГ 01 „Проучвания и 

инвестиции, свързани с поддържане, 

възстановяване и на културното и 

природното наследство на селата. 

Съхраняване, развитие и валоризиране 

на специфичната местна идентичност 

и местната култура” 

Кандидати:  

1. Общините Лясковец и Стражица; 

2. Юридически лица с нестопанска цел, 

със седалище на територията на МИГ 

„Лясковец – Стражица”; 

3. Читалища от територията на МИГ. 

Допустими дейности: 

1. Проучване, изучаване и съхранение 

на местните идентичности; 

2. Организиране и провеждане на 

временни и постоянни тематични 

изложби и концерти; 

3. Популяризиране и валоризация на 

местните идентичности и култура; 

4. Подготовка, организация и 

провеждане на местни празници. 

Стойност на проекта: 

Мин. 10 хил. лв - Макс. 20 хил. лв. 

Интензитет на помощта: – между 70%-

100% 

Краен срок: 30.01.2019 г. 15:00 ч. 

 

Мярка МИГ 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура” 

Кандидати:  

1. Общините Лясковец и Стражица; 

2. Юридически лица с нестопанска цел, 

със седалище на територията на МИГ 

„Лясковец – Стражица”; 

3. Читалища от територията на МИГ. 

Допустими дейности: 

1. Реконструкция, ремонт, оборудване 

и/или обзавеждане на образователна 

инфраструктура; 

2. Ремонт/изграждане на спортна и 

социална инфраструктура; 

3. Благоустрояване и подобряване 

облика на населените места; 

4. Изграждане, реконструкция, ремонт, 

закупуване на оборудване и/или 

обзавеждане на културни центрове, 

театри, читалища, библиотеки и други 

обекти, свързани с културния живот; 

 

Стойност на проекта: 

Мин. 10 хил. лв - Макс. 150 хил. лв. 

Интензитет на помощта: – между 75%-

100% 

Краен срок: 30.01.2019 г. 15:00 ч. 

 

МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности” 

Кандидати:  

1. Земеделски стопани, регистрирани по 

закона за Закона за подпомагане на 

земеделските производители 

2. Микропредприятия 

3. Физически лица, регистрирани по 

Закона за занаятите. 

Допустими дейности: 

1. Развитие на туризъм (изграждане и 

обновяване на туристически обекти и 

развитие на туристически услуги); 

2. Производство или продажба на 

продукти, които не са включени в 

Приложение 1 от Договора за 

функциониране на ЕС; 

3. Развитие на услуги във всички 

сектори; 

4. Производство на енергия от 

възобновяеми енергийни източници за 

собствено потребление; 

5. Развитие на занаяти 

 

Стойност на проекта: 

Мин. 10 хил. лв - Макс. 100 хил. лв. 

Интензитет на помощта: – между 75%-

100% 

Краен срок: 06.02. 2019 г. 17.00 ч. 

 

МИГ4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти” 

Кандидати:  

1. Земеделски стопани; 

2. Признати групи или организации на 

производители; 

3. Еднолични търговци и юридически лица. 

Допустими дейности: 

1. Изграждане и/или модернизиране на сгради и 

други недвижими активи, свързани с производството 

и/или маркетинга; 

2. Закупуване и/или инсталиране на нови машини, 

съоръжения и оборудване, необходими за 

подобряване на производствения процес; 

3. Закупуване на специализирани транспортни 

средства, включително хладилни такива, за превоз 

на суровините или готовата продукция; 

4. Закупуване на софтуер и др. 

 

Стойност на проекта: 

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

Интензитет на помощта: – мин. 50%  

Краен срок: 08.01.2019 г. 17.00 ч. 

 

МИГ „ОБЩИНИ ЕЛЕНА И ЗЛАТАРИЦА” 
 

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: 

6. Изследване, поддържане, 

възстановяване, популяризиране и 

подобряване на културното наследство; 

7. 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. 
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НА ФОКУС 

Подобряване на производствения 

капацитет в МСП 
Програма: ОПИК 2014-2020 

Индикативен срок за откриване на приема: януари 

2019 г. 

Кандидати:  

1. МСП, които имат минимум 3 приключени 

финансови години. 

Допустими дейности 

− Дейност за подобряване на производствените 

процеси, намаляване на производствените 

разходи и подобряване на предлаганите продукти 

(стоки и/или услуги). 

Допустими разходи: 

1. Разходи за придобиване на машини, съоръжения, 

оборудване, представляващи дълготрайни 

материални активи (ДМА). 

2. Разходи за придобиване на специализиран 

софтуер (вкл. за неговото разработване) и др. 

Стойност на проекта: 

• за микро предприятия - 100 000 лв.- 500 000 лв.; 

• за малки предприятия - 100 000 лв. - 750 000 лв.; 

• за средни предприятия - 100 000 лв. - 1 000 000 лв. 

Интензитет на помощта – 60-70% в зависимост от 

големината на предприятието 

 

Кредитни линии  

Финансовия инструмент „Микрокредитиране 

със споделен риск” по ОП „Развитие на 

човешките ресурси” 2014 – 2020 г., 

финансиран със средства от ЕСИФ, 

управляван от Фонд мениджър на финансови 

инструменти България ЕАД 

Условия: 
От 10 000 до 25 000 евро 

Фиксирана лихва 2.9% – 4.35% за целия период 

на заема. 

Срок на погасяване на заема – от 60 до 120 

месеца. 

Заемът се погасява на равни фиксирани 

месечни вноски. 

Обезпечение – поръчителство, залог. 

 

Кредит за социални предприятия 

 

Кандидати: 

Съществуващо или стартиращо 

социално предприятие, в което да 

предлагате продукт или услуга, 

които имат социална 

възвръщаемост. 

 

Кредит за стартиращ бизнес 

 

Кандидати: 

Стартиращи фирми 

 

Кредит за земеделски производители 

 

Кандидати: 

Земеделски производителите 

 

� За закупуване на селскостопанска 

техника и инвентар; 

� За покупка на торове и препарати; 

� За покупка на земеделска земя. 

 

Програма: Финансов механизъм на Норвегия 2014-2021 
 
Първа покана за набиране на проектни предложения по Програма 

"Бизнес развитие, иновации и МСП", фокусна област "технология на 

благосъстоянието"  

 

Кандидати:  

1. МСП, както е определено в Препоръка 2003/361 на ЕС, и големи 

предприятия, които нямат повече над 25% държавна собственост. 

Допустими дейности: 

1. Разработване на иновативни WT технологии и услуги, които 

помагат на възрастните хора и хората с увреждания да станат по-

независими и по-зависими; 

2. Разработване на WT-продукти, услуги и решения, които биха 

спомогнали за задоволяване на социалните и здравни проблеми 

предизвикателствата на застаряващото общество; 

3. Разработване на технологични решения, използвани предимно от / 

подкрепа на персонала, който доставя или извършва благосъстояние 

услуги; 

4. Дигитализация на бизнеса; 

 

Стойност на проекта: 

1. Схема за индивидуални проекти за технологии за благосъстояние – 

от 200 хил. евро до 1 млн. Евро 

2. Схема за малки безвъзмездни помощи за технологиите за социални 

грижи за МСП – от 50 хил. евро до 200 хил. евро 

Интензитет на помощта: индивидуално 

Краен срок: 21.03.2019 г. 13:00 ч. 

МИГ „ПАВЛИКЕНИ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ” 

Мярка МИГ4.1 „Инвестиции в земеделски 

стопанства” 

Индикативен срок за отваряне на мярката: януари 

2019 г. 
 

Мярка МИГ 03 „По-добро здраве и работоспособност 

на заетите лица в предприятията на територията 

на общините Павликени и Полски Тръмбеш”. 

Индикативен срок за отваряне на мярката: февруари 

2019 г. 

 
МИГ „ОБЩИНИ ЕЛЕНА И ЗЛАТАРИЦА” 

Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски 

стопанства” 

Индикативен срок за отваряне на мярката:  17 

декември 2018 г. 
 

Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ 

маркетинг на селскостопански продукти” 

Индикативен срок за отваряне на мярката: 17 

декември 2018 г. 

 

МИГ „ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА”  

Мярка МИГ7.5. „Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” 

 

Индикативен срок за отваряне на мярката: януари 2019 г. 

 

 


