Приложение № 1

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ”

ПОКАНА
за
приемане на заявления за подпомагане по мярка 321 „Основни услуги за населението и
икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 20072013 г. (ПРСР)
Схемата за безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 се реализира с финансовата подкрепа
на Европейския съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
I. Финансова помощ е предназначена за:
1. Общини;
2. Неправителствени организации и читалища намиращи се в селските райони.
Мярката ще предоставя помощ за инвестиции, насочени към подобряване на основните услуги
за населението и икономиката на селските райони, подпомагане с цел бъдещото развитие на
пътната, водоснабдителна и канализационна инфраструктура. Мярката ще се прилага в 178
селски общини, които не са включени в градските агломерационни ареали, с изключение на
дейностите свързани с ВиК мрежите, които ще се подпомагат в населените места с под 2 000
еквивалентни жители в 231 общини.
II. Финансова помощ се предоставя за инвестиции в следните дейности:
1. Строителство, реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и
мостове;
2. Строителство/реконструкция/рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения;
3. Строителство/реконструкция/рехабилитация на канализационни системи и съоръжения;
4. Изграждане или рехабилитация на малка инфраструктура за управление на животинските
отпадъци (само трупосъбирателни площадки);
5. Изграждане или рехабилитация и оборудване на инсталации/мощности за производство
на топлинна и/или електрическа енергия за сгради общинска собственост и/или сгради
които предоставят различни обществени услуги от възобновяеми енергийни източници;
изграждане на разпределителна мрежа за био-горива или произведена от биомаса или други
възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) топлинна/електрическа енергия;
6. Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на общински или други сгради
използвани за предоставяне на обществени услуги;
7. Изграждане на нови или подобряване на съществуващи центрове за предоставяне на
културни услуги (културни центрове, театри, библиотеки), включително създаването на
мобилни такива;
8. Изграждане или подобряване на центрове за отдих, свободно време и спорт (спортни и
младежки центрове и др.);
9. Изграждане или подобряване на центрове за социални услуги:
а) грижи за деца (детски ясли, детски градини), включително специализиран транспорт;
б) грижи за възрастни хора и хора с увреждания (като дневни центрове и др.), включително
специализиран транспорт;
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10. Изграждане или подобряване на центрове предоставящи услуги свързани с използването
на информационни и комуникационни технологии (здравни съвети, подпомагане на
бизнеса, общински услуги и др.), включително създаването на мобилни центрове.
Финансова помощ няма да се предоставя за следните дейности:
1. Реконструкция / рехабилитация на паметници на културата от национално значение,
обявени за такива от Националния институт за паметниците на културата (НИПК);
2. Инфраструктура за широколентов достъп до Интернет;
3. Инвестиции в сгради за обучение и здравеопазване;
4. Инвестиции за голф, скално катерене, лов и риболов.
III. Минималният размер на общите допустими разходи за един проект за целия
период на прилагане на ПРСР за един кандидат е левовата равностойност на 10 000 евро, а
максималният размер е левовата равностойност на 3 000 000 евро за бенефициенти общини, а
за останалите бенефициенти 500 000евро.
IV. Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер на:
1. 100% от общите допустими разходи по проект, чиито бенефициент е община.
2. 70% от общите допустими разходи за проекти, юридически лица с нестопанска цел,
включително читалища
V. Кандидатите за подпомагане трябва да отговарят на следните условия:
За подпомагане могат да кандидатстват общини, юридически лица с нестопанска цел и
читалища, като общините следва да са от общините извън агломерационните ареали, а другите
ползватели трябва да отговарят на следните условия:
1.Да имат седалище на територията на община от селските райони;
2.Дейностите по проекта да се изпълняват на територията на община извън
агломерационните ареали;
3.Основният предмет на дейност на юридическите лица с нестопанска цел, да е свързан с
дейността/услугата която те кандидатстват да развиват;
4. Нямат изискуеми задължения към Държавен фонд "Земеделие" ;
5. Не са в открито производство по несъстоятелност или не са обявени в
несъстоятелност;
6. Не са в производство по ликвидация;
7. Нямат изискуеми публични задължения към държавата.
VI. Началната дата за подаване на заявления за подпомагане е 01.09.2008г., но не
по-рано от влизането в сила на Наредбата за условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката
в селските райони”.
Документи се подават в Областната разплащателна агенция на Държавен фонд „Земеделие”
по място на извършване на инвестицията.
Заявлението за подпомагане по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката
в селските райони” е приложение към Наредбата и е публикувано на следните интернет
адреси:
- http://www.mzh.government.bg в рубрика „Програма за развитие на селските
райони”.
- http://www.dfz.bg.
Документите за кандидатстване по образец могат да бъдат получени и от Областните
разплащателни агенции.
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На горните два интернет адреса е публикувана Наредбата за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за
населението и икономиката в селските райони”.
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