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 Този документ се издава от Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ с финансовата 
подкрепа по мярка 19.4  “Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. във връзка с изпълнение на Споразумение №РД 50-197/ 

29.11.2016 г. за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на общините Гоце Делчев, Гърмен и 
Хаджидимово. Изданието е съфинансирано от Европейски съюз, чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. 

 

П Р О Г Р А М А 
за провеждане на Двудневно обучение на тема: 

 

 

 
 

 

 

07 – 08 декември 2017 г.  
(гр. Гоце Делчев, ул. „Александър Стамболийски“ №13, зала на първи етаж в сградата на 

Ловно - рибарско сдружение „Сокол“) 

07.12.2017г. (четвъртък) – първи ден 
10:30 – 10:40 Откриване, представяне на участниците и програмата на обучението   

10:40 – 11:30 Разработване на проектно предложение – общи правила.  

Специфика на разработване на проектно предложение по мерки, 

финансирани от ПРСР 2014 – 2020 г. (ЕЗФРСР), етапи на разработване на 

проектни предложения по мерки, финансирани от ПРСР: 

 Етап 1. Предварителна подготовка 
- Проучване на информационния пакет и/или насоки/нормативната база, 
регламентираща прилагане на мерките на програмата 
- Вземане на решение за кандидатстване 

 Етап 2. Разработване на проекта 
- Планиране на работата по подготовка на документацията към проекта 
- Определяне на екипа и/или консултанта за подготовката на проектната 
документация  
- Формулиране и разработване на проекта 

 Етап 3. Окончателен преглед на проектното предложение и 
приложените към него документи 

 

       

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони 

Споразумение №РД 50-197/ 29.11.2016г. за изпълнение на стратегия за Водено от 

общностите местно развитие 

Подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от 

общностите местно развитие" 

Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" 

„Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по 
мерки от СВОМР, финансирани от Програма за 

развитие на селските райони 2014-2020 г. и 
ЕЗФРСР“ 
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11:30 – 11:40 Почивка 

11:40 – 12:30  Съдържание на проектното предложение 

 Характеристики на един успешен проект 
 Създаване на проектно предложение 

- Заявление за кандидатстване 
- Таблица за допустимите инвестиции 
- Подготовка на документи към проектното предложение 
- Подготовка на Бизнес план 

 Изисквания към общите и специфичните документи 
- Попълване на образци на документи 
- Набавяне на документи от компетентните институции 
- Набавяне на документи от контрагентите по проекта 

12:30 – 13:30 Обедна почивка 

13:30 – 14:30  Подаване на проектно предложение в ИСУН 2020 
 Ред за оценка на проектни предложения от МИГ 
 Комуникация с оценителната комисия  в процеса на оценка на 

проектни предложения 
 Информиране на кандидатите за предварително решение на 

МИГ 
 Ред за възразяване срещу предварителното решение на МИГ 

пред ДФЗ 
 Решение за предоставя на безвъзмездна финансова помощ на 

ръководителя на ДФЗ 
 Подписване на тристранен договор между бенефициента, ДФЗ и 

МИГ 
14:30 – 14:40 Почивка 

14:40 – 15:30 Изпълнение и отчитане на проектно предложение 
 Администриране на договори за безвъзмездна финансова помощ 
 Финансово изпълнение и отчитане на договори за безвъзмездна 

финансова помощ 
- Общи правила при изпълнение на договора 
- Общи финансови правила 
- Отчитане на проектни предложения,  вкл. избор на изпълнители 
- Изплащане на безвъзмездната финансова помощ 
- Мерки за информираност и публичност 

15:30 – 15:45 Кафе пауза 
15:45 – 16:30  Реален пример на успешен проект 
16:30 – 17:00 Дискусия и въпроси 

08.12.2017г. (петък)  – втори ден 
10:40 – 11:30 Представяне на мерки, включени в СВОМР, финансирани от Програма за 

развитие на селските райони 2014-2020 г. и ЕЗФРСР 

 Мярка 1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства” 
- Цели на мярката 
- Допустими кандидати 
- Допустими дейности 
- Допустими разходи 



 

 

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------3 
 

 Този документ се издава от Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ с финансовата 
подкрепа по мярка 19.4  “Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. във връзка с изпълнение на Споразумение №РД 50-197/ 

29.11.2016 г. за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на общините Гоце Делчев, Гърмен и 
Хаджидимово. Изданието е съфинансирано от Европейски съюз, чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. 

- Размер на финансовата помощ 
- Критерии за оценка 
- Основни стъпки за подготовка на проектната документация 
- Изисквания към документите 
- Най-често допускани грешки 

11:30 – 11:40 Почивка 

11:40 – 12:30  Мярка 2-4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, 
предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански 
продукти”  

- Цели на мярката 
- Допустими кандидати 
- Допустими дейности 
- Допустими разходи 
- Размер на финансовата помощ 
- Критерии за оценка 
- Основни стъпки за подготовка на проектната документация 
- Изисквания към документите 
- Най-често допускани грешки 

12:30 – 13:30 Обедна почивка 

13:30 – 14:30  Мярка 3-6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ 
- Цели на мярката 
- Допустими кандидати 
- Допустими дейности 
- Допустими разходи 
- Размер на финансовата помощ 
- Критерии за оценка 
- Основни стъпки за подготовка на проектната документация 
- Изисквания към документите 
- Най-често допускани грешки 

14:30 – 14:40 Почивка 

14:40 – 15:30  Мярка 6-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“  
- Цели на мярката 
- Допустими кандидати 
- Допустими дейности 
- Допустими разходи 
- Размер на финансовата помощ 
- Критерии за оценка 
- Основни стъпки за подготовка на проектната документация 
- Изисквания към документите 
- Най-често допускани грешки 

15:30 – 15:45 Кафе пауза 
15:45 – 16:30 Представяне на мярка, извън обхвата на ПРСР или Регламент (EC) № 1305/2013, 

но съответстващи на целите на регламента (финансирани от ЕЗФРСР) 

 Мярка 7 „Съхранение и популяризиране на местната идентичност, 

културно-историческо и природно наследство“  
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- Цели на мярката 
- Допустими кандидати 
- Допустими дейности 
- Допустими разходи 
- Размер на финансовата помощ 
- Критерии за оценка 
- Примери за добри практики 

16:30 – 17:00 Дискусия и въпроси 

 


