идеите в действие
Програма/мярка:

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Г.

Подмярка 7.6. Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане,
възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на
селата (ПРОЕКТ!)

Цел:

Подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и
подобряване на културното и природно наследство на селата“ има за цел да повиши
качеството на живот и да запази културната идентичност и традиции в селските
райони.

Срок за кандидатстване: 18 април – 15 май 2016 г. (предварителна
информация съгл. Индиативен график за прием на заявления за
подпомагане по ПРСР 2014-2020 г. през календарната 2016 г.)
Какви дейности/разходи се финансират?
Дейности:
Предоставя се финансова помощ за следните допустими за подпомагане дейности –
възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно
значение, в това число и дейности по вертикалната планировка и подобряване на
прилежащите пространства.
Разходи:
Допустими за финансова помощ са следните разходи:
1. възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с
религиозно значение, в това число и дейности по вертикалната планировка и
подобряване на прилежащите пространства;
2. закупуване на нови машини, оборудване и обзавеждане до пазарната им
стойност, включително чрез финансов лизинг;
3. придобиване на патентни и авторски права, лицензи, регистрация на
търговски марки, до пазарната им стойност;
4. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за хонорари за архитекти,
инженери и консултанти, консултации за икономическа и екологична
устойчивост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта
преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото
изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на
допустимите разходи по проект, включени в т. 1, 2 и 3, в т.ч.:
 разходи за консултантски услуги, свързани с подготовката на проекта –
не повече от 1,5 на сто от допустимите разходи по т. 1, 2 и 3;
 разходи за консултантски услуги, свързани с управлението на проекта –
не повече от 1,5 на сто от допустимите разходи по т. 1, 2 и 3;
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разходи за изготвяне на технически и работен проект в случаите на
строително-монтажни дейности – не повече от 4 на сто от допустимите
разходи по т. 1, 2 и 3;
 разходи за строителен надзор – не повече от 2 на сто от допустимите
разходи по т. 1, 2 и 3;
 разходи за авторски надзор – не повече от 1 на сто от допустимите
разходи по т. 1, 2 и 3.
5. Разходите по т. 2 и 3 са допустими само в случай, че се кандидатства за
разходи по т. 1 и са необходими за постигане на целите на подмярката.

Кой може да кандидатства? Изисквания:

За подпомагане могат да кандидатстват местни поделения на вероизповедания,
които отговарят на следните условия:
1. регистрирани са като юридически лица, съгласно чл. 20 на Закона за
вероизповеданията или са признати за юридически лица по силата на чл. 10
от същия закон;
2. не са обявени в несъстоятелност или са в производство по несъстоятелност,
не са в процедура по ликвидация, не са сключили извънсъдебно
споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон и
не са преустановили дейността си;
3. нямат задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс към държавата и/или към община за
данъци и/или задължителни вноски за социалното осигуряване, освен ако е
допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията.

Изисквания към проектите:

1. Подпомагат се проекти, които се осъществяват на територията на общините от
селските райони на Република България, посочени в Приложение № 1.
2. Проектите се подпомагат, ако:
 дейностите, включени в проектите, съответстват на приоритетите на
общинския план за развитие на съответната община, удостоверено с
решение на общинския съвет, или
 дейностите, включени в проектите, са съгласувани с одобрена стратегия
за Водено от общностите местно развитие, за което се представя
декларация от председателя на колективния управителен орган на
местната инициативна група и/или местна инициативна рибарска група.

Продължителност на проектите:

Одобреният проект се изпълнява в срок до 24 месеца, считано от датата на
подписване на договора за предоставяне на финансова помощ.
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Размер на допустимите разходи:

1. Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за целия
период на прилагане на ПРСР 2014-2020 г. за един кандидат, е левовата
равностойност на 1 000 000 евро.
2. Максималният размер на общите допустими разходи за един проект не може
да надхвърля левовата равностойност на 400 000 евро.

Интензитет на помощта:

Финансовата помощ е в размер на:
1. 100 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за
проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни
приходи.
2. 75 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за
проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни
приходи.

Плащания:

1. Плащанията по проект могат да бъдат авансово, междинно и окончателно.
2. Допустимо е авансово плащане в размер до 50 % от стойността на одобрената
финансова помощ по проекта и се изплаща при условията и по реда на
сключения договор за предоставяне на финансова помощ.
3. Междинно плащане се извършва при условие, че такова е заявено от
кандидата/ползвателя и е предвидено в договора за предоставяне на
финансова помощ.
4. Междинно плащане е допустимо не повече от един път за периода на
изпълнение на проекта и е допустимо за одобрена обособена част от
инвестицията

Източник на информация:
http://prsr.government.bg/
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Приложение № 1. Списък на общините от селски райони
№
1.

Област
Благоевград

2.

Бургас

3.

Варна

4.

Велико Търново

5.

Видин

6.

Враца

7.

Габрово

Дряново, Севлиево, Трявна

9.

Кърджали

Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Момчилград, Черноочене

8.

Добрич

10. Кюстендил
11. Ловеч

12. Монтана
13. Пазарджик
14. Перник
15. Плевен

16. Пловдив

Общини
Банско, Белица, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог,
Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово, Якоруда

Айтос, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско,
Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе, Царево
Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни
чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово

Елена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Стражица,
Сухиндол

Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново
село, Ружинци, Чупрене
Борован, Бяла Слатина, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово,
Роман, Хайредин
Балчик, Генерал Тошево, Добрич – селска, Каварна, Крушари, Тервел,
Шабла
Бобов дол, Бобошево, Кочериново, Невестино, Рила, Сапарева баня,
Трекляно
Априлци, Летница, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица

Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги
Дамяново, Лом, Медковец, Чипровци, Якимово

Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Панагюрище, Пещера,
Ракитово, Септември, Стрелча, Сърница
Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир, Трън

Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Кнежа,
Левски, Никопол, Пордим, Червен бряг

Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, „Марица“,
Перущица, Първомай, Раковски, „Родопи“, Садово, Сопот, Стамболийски,
Съединение, Хисаря

17. Разград

Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Самуил, Цар Калоян

19. Силистра

Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Ситово, Тутракан

18. Русе

Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Сливо поле, Ценово

20. Сливен

Котел, Нова Загора, Твърдица

22. София област

Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня,
Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Златица, Ихтиман, Копривщица,
Костенец, Костинброд, Мирково, Пирдоп, Правец, Самоков, Своге,
Сливница, Чавдар, Челопеч
Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел
баня, Раднево, Чирпан

21. Смолян

23. Стара Загора

Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем,
Чепеларе

24. Търговище

Антоново, Омуртаг, Опака, Попово

26. Шумен

Велики Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево,
Нови пазар, Смядово, Хитрино

25. Хасково

27. Ямбол
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