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Проведени общи събрания на СНЦ “МИГ Тутракан - Сливо поле” за периода м. Януари - м. Юни 2019 год.

Конференция 29.03.2019 г.

 На 30.01.2019 г. бе подписано допълнително споразумение 
№РД 50-58/30.01.2019г. към Споразумение за изпълнение на Стратегия 
за водене от общностите местно развити №РД 50-58/25.07.2018г. с 
Управляващите органи на ПРСР 2014-2020, ОПИК 2014-2020 и ОПОС 
2014-2020 за промяна на одобрената Стратегия за ВОМР.

 На 26.02.2019 г. в град Тутракан съгласно чл.34, ал. 1 от Устава 
на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле” се проведе Общо събрание на 
сдружението, където бяха разгледани следните точки: Обсъждане и 
приемане на Годишен план за действие на МИГ за 2019г., промяна на 
бюджет 2019г. В точка три се разгледаха подточките по обсъждане и 
удължаване на стока за прием по Процедура BG06RDNP001-19.141 
на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле” за Мярка 21 „Съхраняване и 
популяризиране културно-историческо и природно наследство на 
територията на МИГ „Тутракан – Сливо поле“, извън Регламент (EC) 
№ 1305/2013, но отговаряща на целите на ЕЗФРСР“ , Промяна на 
Индикативния график, запълване на свободна бройка за експерт по 
прилагане на СВОМР,  взимане на Решение за утвърждаване на насоки 
за кандидатстване по Мярка ОПИК 1 „Капацитет за растеж на МСП”, 

взимане на Решение за утвърждаване на насоки за кандидатстване по 
Мярка 7.2 “Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, 
включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и 
спестяване на енергия”. 

 На 24.04.2019 г. след проведено Общо събрание на членовете на 
МИГ, бяха обсъдени следните теми: Обсъждане и вземане на решение 
за промяна на Споразумение РД 50-58/25.07.2018 год. за мерките от 
ПРСР, Напредък по изпълнение на СВОМР МИГ „Тутракан –Сливо 
поле“, след сключване на споразумението от РД 50-58/25.07.2018 год, 
Обсъждане и вземане  на Решение за определяне на  представители 
сред членовете на Общото събрание, които да участват като оценители 
в КППП по следните мерки от ПРСР – Мярка 7.2, Мярка 7.6, Мярка 
4.1, Мярка 4.2 и Мярка ОПИК 1 „Капацитет за растеж на МСП“ към 
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съгласно 
Минимални изисквания по отношение  на процедурата на МИГ/МИРГ 
за подбор на проекти към Стратегията за ВОМР.

 На 29.03.2019 г. от 10:00 часа в зала на Общински съвет- гр. Тутракан, се проведе конференция за подготовка на проекти по Стратегия за 
ВОМР на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“ по под-мярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно 
развитие“ на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020″, съгласно 
споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД 50-58/25.07.2018 г.
 Бяха обсъдени основни моменти при подготовка и подаване на проектни предложения по Стратегия за ВОМР. Акцентира се върху допустимите 
кандидати, допустимите дейности и финансовите параметри по мерките ОПИК 1 „Капацитет за растеж на МСП“ и 109 ОПОС „Подобряване на 
природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“ включени в СВОМР на „МИГ Тутракан – Сливо поле”.
 На конференцията присъстваха представители на различни заинтересовани страни – земеделски производители, малки предприятия, 
читалища, НПО, общински служители и граждани на общините Тутракан и Сливо поле. 



Общ размер на безвъзмездната финансова 
помощ по процедурата:

     
Общ размер на 
безвъзмездната 
финансова помощ

Финансиране от 
Европейския фонд за 
регионално развитие

Национално 
съфинансиране

Общо: 325 482 лева 276 659.70 лева 48 822.30 лева

100% 85% 15%

Допустимите дейности, които ще бъдат финансирани по процедурата са:

- Извършване на преки консервационни дейности за видове, докладвани в неблагоприятно-незадоволително състояние;
- Изграждане/реконструкция/рехабилитация на инфраструктура, необходима за възстановяване на видовете, докладвани в 
неблагоприятно-незадоволително състояние
Посочените дейности не са изчерпателни. Окончателните допустими дейности за проектите, подавани в рамките на стратегия 
за ВОМР,  ще бъдат част от указанията на УО за по чл. 37, ал. 1 по ПМС 161/2016 г.

КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРАТА Е
ДО 17:00 ЧАСА НА 16.09.2019 г.  

Обучение на местни лидери 14-15.04.2019 г.
Тутракан

Обучение на  местни лидери 17-18.05.2019 г.
Сливо поле

ОТВОРЕНИ ПРИЕМИ НА МИГ ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ
ОПОС

 На 04.06.2019 г. МИГ Тутракан – Сливо поле обяви процедура чрез подбор на проекти по Мярка 109 ОПОС „Подобряване 
на природозащитното състояние на видове от мрежата натура 2000 чрез подхода ВОМР“, процедура № BG16M1OP002-3.009. По 
Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“
Целта на мярката е да се осигури подкрепа за подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000, 
инвестиции в консервационни дейности за поддържане/подобряване на природозащитното състояние на видове и природни 
местообитания.
 Очакваните резултати от изпълнението на дейности по одобрени проектни предложения в рамките на 
процедурата са принос за подобряване природозащитното състояние на животински видове, докладвани в 
„неблагоприятно - незадоволително“ състояние през 2013 г. съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията.
 Допустими бенефициенти по процедурата са : Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) и Община Тутракан и община 
Сливо поле.

По процедурата могат да се 
предоставят до 100% от максималния 

размер на допустимите разходи.

 През месеците април  и май, като част от изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие, 
СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле” проведе обучения на  местни лидери от територията  на сдружението, свързани с 
подготовката на проекти по Стратегия за ВОМР. Основна тема на обученията беше „Подготовка на проекти по СВОМР 
за мерките от ОПОС и ОПИК“. Разгледани бяха теми, свързани с разработване на проект към Стратегията, същност на 
проекта, видове документи и приложения към проекта, оценка на нужди и потребности, мотивиране на проекта и др.  На 
събитията присъстваха заинтересовани страни, малки и средни предприятия, представители на НПО, общински служители 
и граждани на общините Тутракан и Сливо поле. Акцента на срещата беше върху допустимите кандидати и дейности, 
финансови параметри на безвъзмездната финансова помощ и условия по ОПИК и ОПОС.



Обучение на местни лидери 19-20.05.2019 г.
Тутракан

ОПИК
 СНЦ „Местна инициативна група Тутракан-Сливо поле” кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна 
ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ процедура 
за подбор на проекти: BG16RFOP002-2.042, „МИГ Тутракан-Сливо поле“ Мярка ОПИК 1  „Капацитет за растеж на МСП“

 Целта на процедурата  е повишаване капацитета на МСП за пазарно развитие, повишаване производителността на труда и 
намаляване на енергоемкостта и ресурсоемкостта на производството.

Общ размер на
безвъзмездната финансова помощ

по процедурата:
     

Общ размер на 
безвъзмездната 
финансова помощ

Финансиране от 
Европейския фонд за 
регионално развитие

Национално 
съфинансиране

Общо: 1 955 000 лв. 1 661 750 лв. 293 250 лв.

100% 85% 15%

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 
1 955 000 лева.  
Минимален размер на  общите допустими разходи за един проект е 
33 333,33 лева.
Максимален размер на общите допустими разходи за един проект е
до 391 166 лева.
Максималният интензитет  на  безвъзмездната финансова помощ (БФП) 
е 90% от общата стойност на допустимите разходи по проекта.

ОТВОРЕНИ ПРИЕМИ НА МИГ ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ

 Мярката допринася за 
изпълнение целите на ОПИК за 
ВОМР: подобряване на достъпа 
до финансиране на МСП и 
насърчаване създаването на 
нови устойчиви предприятия, 
които да осигуряват заетост 
на местното население и 
възможности за повишаване 
на доходите му.

 Процедурата за 
безвъзмездна финансова 
помощ се реализира с 
финансовата подкрепа 
на Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за 
регионално развитие на 
основание Споразумение № 
РД № 50-58/25.07.2018г. за 
изпълнение на Стратегия 
за Водено от общностите 
местно развитие.



„           50-58/ 25.07.2018  
19 „  ”       2014 – 2020 ,   

     

Обща стойност на публичния принос за проекти: 

ПРСР 2014-2020 г. ОПИК 2014 -2020 г. 
/ЕЗФРСР/- 2 933 745 лв.   /ЕФРР/– 1 955 000 лв.

Европейско съфинансиране :      Европейско съфинансиране: 
     2 640 371 лв.    1 661 750 лв.

Национално съфинансиране :      Национално съфинансиране :  

         293 37 4 лв.  293 250 лв.

        ОПОС  2014-2020 г. 
/ЕФРР/-  325 482 лв.

Европейско съфинансиране:   276 659,70 лв.
Национално съфинансиране :    48 822,30 лв.

Информационни срещи с  местни лидери месец май По мярката се предоставя безвъзмездната финансова помощ за 
следните допустими дейности:

1. Подкрепа за общи производствени инвестиции за подобряване на 
производствения капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно 
използване на факторите на производство и чрез изграждането 
на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и 
международни знания и технологии. Дейностите трябва да са 
насочени към:
- повишаване на производителността; и/или
- ефективното и ефикасно използване на факторите на производство 
(човешки капитал, природни ресурси и технологии) чрез внедряване 
на нови технологии/практики/методи/системи за подобряване на 
ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес; и/
или
- подобряване на производствените процеси чрез инвестиции в 
дълготрайни материални и нематериални активи; и/или
- въвеждане на водещи технологични решения и/или реинженеринг 
на процеси, вкл. чрез въвеждане на добри практики/технологични 
методи/технологии/процеси за намаляване консумацията на природни 
ресурси, безотпадни технологии, оползотворяване на вторични 
суровини и производствените отпадъци, регенериране и др; и/или
- разширяване на производството чрез добавяне на нови характеристики 
или подобряване на съществуващите продукти и услуги; и/или
- диверсификация на дейността чрез разнообразяване на портфолиото 
на предприятията и достъп до пазари.

2. Дейности по информиране и публичност.

Крайни срокове за подаване
на проектни предложения:

Първи краен срок – 27.05.2019г. – 17.00часа;
Втори краен срок – 30.09.2019г.- 17.00 часа;

гр. Тутракан,
ул. „Трансмариска“ №10 
Телефон:0878/216-111
ел.поща: mig_tutrakan.slivopole

Основен фонд:  
ПРСР 2014- 2020г.  

Съфинансиращ фонд: 
ОПИК 2014-2020г.  

и ОПОС 2014 -2020г. 

www.mig.tutrakan -slivopole.bg 

www.eufunds.bg 


