ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

И Н Д И К А Т И В Н А Г О Д И Ш Н А Р А Б О Т Н А П Р О Г Р А М А1
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА /МИРГ/ „САМОКОВ “ 2022 ГОДИНА
Начин на
Извършване Общ размер на Допустими Примерни допустими Категории Максимален Дата на Краен срок Представлява ли Размер на БФП за проект
(в лева)7
провеждане
БФП по
кандидати
дейности
допустими
% на съ- обявяване за подаване процедурата/част
на
на
разходи финансиране
на проектни
предварителе процедурата (в
на
от нея6:
процедура предложения държавн минималминимален максимален
процедурата н подбор на
лева)
5
съгласно чл. концепции за
та4
а помощ8
на
проектни
2 от ПМС
помощ9
162 от
предложения3
2016
г. създаване на работни места и насърчаване на иновациите на всички етапи от веригата за доставка на продукти от аквакултури “
стойност,

№ НаименоЦели на
по вание на
предоставяната БФП2
ред процедурата
по процедурата

Приоритет 1 „Добавяне на

1

Индикативната годишна работна програма се изготвя в съответствие с чл. 26, ал. 1 от Постановление №162 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.
2
Безвъзмездна финансова помощ.
3
Отбелязва се „да“ или „не“.
4
В случай че се предвижда извършване на предварителен подбор на концепции за проектни предложения, се посочва и датата на публикуване на обявата за предварителен подбор.
5
В случай че се предвижда извършване на предварителен подбор на концепции за проектни предложения, се посочва и крайният срок за подаване на концепциите.
6
Отбелязва се „да“, „не“ или „предстои да бъде уточнено“.
7
Ако е приложимо.
8
По смисъла на чл. 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
9
По смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18.12.2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis
(ОВ, L 352 от 24.12.2013 г.).

М01.

1

Произво
дствени
инвестиц
ии в
аквакулт
урите

Изграждане на нови и
разширяване и
модернизация на
съществуващи
аквакултурни
стопанства и
диверсификация на
доходите им, с цел
подобряване на
конкурентоспособностт
а и жизнеспособността
на предприятията в
сектора на
аквакултурите.

Процедура
на
подбор на
проекти

Не

Остатъчен
бюджет
по
процедура

Продуктивните инвестиции в
Еднолични
търговци (ЕТ) аквакултурите, включително
производство на зарибителен
или
материал;
юридически Диверсификацията на продукцията
лица,
на аквакултурите и отглежданите
регистрирани видове;
по Търговския Модернизация на аквакултурните
закон и Закон стопанства
за кооперации Подобряването и модернизацията,
свързани със здравето на животните
те

и хуманното отношение към тях;
Инвестиции, намаляващи
отрицателното въздействие или
повишаващи положителното
въздействие върху околната среда
Инвестиции в повишаване на
качеството или добавената стойност
на продуктите от аквакултури;
Инвестиции, водещи до значително
намаляване на въздействието на
предприятията за аквакултури върху
потреблението и качеството на
водата
Насърчаването на затворени
системи за аквакултури, в които
продуктите от аквакултури се
отглеждат в затворени
рециркулационни системи
Инвестиции в повишаването на
енергийната ефективност и
насърчаването на преминаването на
предприятията за аквакултури към
възобновяеми източници на енергия
Диверсификация на доходите на
предприятията за аквакултури чрез
развиване на допълнителни
дейности
Насърчаване на устойчиви в
екологично отношение, иновативни,
конкурентноспособни и основани на
знания аквакултури,
характeризиращи се с ефективно
използване на ресурсите
Улесняване на нови, устойчиви
производствени методи;
разработване или въвеждане на
пазара на нови или значително
подобрени продукти

Инвести
ционни
разходи,
разходи
за
услуги

50 %

1-во
тримес
ечие

90 дни от не
датата на
обявяване
на
процедур
ата

не

30 000

195 583

№ НаименоНачин на
Цели на
Извършване Общ размер на Допустими Примерни допустими Категории Максимален Дата на
по вание на предоставяната БФП по провеждане
БФП по
кандидати
дейности
допустими
% на съ- обявяване
на
ред процедурата
на
разходи финансиране
процедурата
предварителе процедурата (в
на
процедурата н подбор на
лева)
процедура
та
съгласно чл. концепции за
проектни
2 от ПМС
предложения
162 от
2016
г.
2.

Насърчаване на
Процедура на
М02.
подбор на
Преработв устойчиви в екологично
отношение, иновативни,
проекти
ане на
конкурентноспособни и
продукти
основани на знания
от риболов аквакултури,
и
характeризиращи се с
аквакултур ефективно използване на
ите
ресурсите.

Не

Остатъчен
бюджет по
процедура

Eднолични Инвестиции за
търговци (ЕТ) реализирането на
икономии на енергия или
или
намаляване на
юридически въздействието върху
лица,
околната среда,
регистрирани включително третирането
по
на отпадъци в
Търговския преработвателните
закон и Закон предприятия;
Инвестиции, които са
за
предназначени за
кооперациите обработка и/или
преработка на
свръхпроизвеждани или
слабоексплоатирани
видове;
Инвестиции, които са
предназначени за
преработването на
странични продукти, които
се получават в резултат на
основни дейности от
преработването;
Инвестиции, които са
предназначени за
обработването и/или
преработването на
продукти на биологичните
аквакултури;
Инвестиции в
предприятия, които
обработват и/или
преработват продукти от
риболова и аквакултурите
и които водят до:
Въвеждане на нови или
подобрени продукти;
Въвеждане на нови или
подобрени процеси;
Въвеждане на ови или
подобрени системи на
управление и организация.

Инвести
ционни
разходи,
разходи
за услуги

50 %

1-во
тримесечие

Краен срок Представлява ли Размер на БФП за проект
(в лева)
за подаване процедурата/част
на проектни
от нея:
предложения държавн минималминимален максимален
а помощ
на
помощ

90 дни от
датата на
обявяване на
процедурата

не

не

30 000

195 583

Приоритет 2. „Подпомагане на диверсификацията извън сектора на рибарството и аквакултури и създаването на нови работни места в рибарския район“
3

М03

Развитие на

Диверсифи конкурентоспособността
кация на на местната икономика.
рибарската Подкрепата за
инвестиционни
територия дейности, спомагаща за
в дейности създаването на
като
допълнителна заетост,
туризъм, насърчаване на
култура и предприемаческия дух на
местните жители.
услуги

Процедура на
подбор на
проекти

Не

Остатъчен
бюджет по
процедура

Еднолични Развитие на туризма,
търговци (ЕТ) включително
риболовен
или
(изграждане и
юридически обновяване на
лица,
туристически обекти)
регистрирани и развитие на
по
туристически услуги,
Търговския свързани със сектор
закон и Закон Рибарство и
аквакултури
за
Развитие на
кооперациите стопански дейности
/услуги - ресторанти,
пазари, магазини,
тържища и др., в
които да се предлагат
продукти от сектор
Рибарство и
аквакултури
Производство на
енергия от
възобновяеми
енергийни източници
за собствено
потребление;

Инвести
ционни
разходи,
разходи
за услуги

50 %

2-ро
тримесечие

90 дни от
датата на
обявяване на
процедурата

не

не

15 000

100 000

№ НаименоНачин на Извършва Общ размер на
Допустими Примерни допустими Категории Максимален Дата на Краен срок Представлява ли Размер на БФП за проект
Цели на
(в лева)
по вание на предоставяната БФП по провеждане
БФП по
кандидати
дейности
допустими
% на съ- обявяване за подаване процедурата/част
не на
ред процедурата
на
разходи финансиране
на проектни
процедурата
предварит процедурата (в
на
от нея:
процедурата
еле н
лева)
процедура предложения държавн минималминимален максимален
та
съгласно чл. подбор на
а помощ
на
2 от ПМС концепци
помощ
и за
162 от
проектни
2016
предложе
г.
Приоритет
3. „Насърчаване
на социалното благополучие, културното и природно наследство в рибарския район“
ния
4
Подобряване на
Процедура на
Не
Остатъчен бюджет
Община Строителство,
до 100 % в
1-во
90 дни от
не
не
50 000
391 166

М04.
Подкрепа инфраструктурата с цел
привличане на
за
инвестиции за устойчиво
инфрастру икономическо местно
ктура и
развитие, подобряване
услуги,
средата на живот и
свързани с повишаване
обновяване привлекателността на
и развитие района
на
рибарската
територия

подбор на
проекти

по процедура

Самоков

реконструкция
и/или
рехабилитация на нови и
съществуващи общински
пътища, улици, тротоари и
съоръженията
и
принадлежностите
към
тях;
Изграждане
и/или
обновяване на площи за
широко
обществено
ползване, предназначени
за трайно задоволяване на
обществени потребности;
Изграждане,
реконструкция, ремонт и
закупуване на съоръжения
за
туристическа
инфраструктура
(информационни табели и
пътепоказатели
за
туристическите места и
маршрути, съоръжения за
безопасност, велоалеи и
туристически пътеки).
Изграждане,
реконструкция,
ремонт,
закупуване на оборудване
и/или обзавеждане на
посетителски центрове за
представяне и експониране
на местното природно и
културно наследство;

Инвести
ционни
разходи,
разходи
за услуги

случай, че
проекта не
генерира
нетни
приходи

тримес
ечие

датата на
обявяване на
процедурата

