ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
На 04.11.2022 г. от 10:30 часа бе проведена Информационна среща свързана с подготовка на
проекти по Мярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Белово, Септември,
Велинград“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ
№BG06RDNP001 – 19.659 в гр. Велинград, сградата на община Велинград, на което присъстваха 10
души. Разделени по полов признак, това са 10 жени, от които 5 представители на публичен и 5
представители на нестопански сектор.
По време на информационната среща присъстващите бяха запознати с:
 Условията за кандидастване по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.659;
 Настъпили промени в Условията за кандидатстване по отношение на финансовите
параметри за минимален и максимален размер на допустимите разходи по проект и срок за
изпълнение на проектите;
 Стъпките за изготвяне на документите, които се подават на етап кандидатстване, като се
обърна специално внимание и на специфичните документи съобразно спецификата на
дейностите по проектите;
 Критериите за подбор на проекти;
 Реда за подаване и прием на проектни предложения;
 Началния и крайния срок за подаване на проектните предложения.
МИГ организира провеждане на обучения и консултации за подготовка на проекти. Те
подпомагат кандидатите относно подготовката на проектите и разбиране на: целите на мярката и
условията за допустимост; методика за оценка и избор на проектите; допустимостта на проектната
идея на бенефициента и степента на нейното съответствие на СВОМР, планирането на дейностите;
планирането на ресурсите и подготовка на бюджет, необходимите финансови, човешки и
организационни ресурси и др. Информация и консултации се предоставят и в офиса на МИГ от
членовете на Екипа на МИГ, според техните компетенции или от външни експерти, ангажирани за
целта. На всеки потенциален бенефициент, който се обърне за информация се предоставя ясна и
подробна информация за мярката, условията за кандидатстване, както и разработени материали за
съответната мярка, за която кандидатът ще подготвя проект.
На информационната среща бяха подробно представени всички дейности от обхвата на
Мярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка
по мащаби инфраструктура“ от СВОМР.
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