ПОДМЯРКА 7.5. „ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ,
ТУРИСТИЧЕСКА
ИНФОРМАЦИЯ
И
МАЛКА
ПО
МАЩАБ
ТУРИСТИЧЕСКА
ИНФРАСТРУКТУРА”
Цели на мярката:
 Постигане на балансирано и устойчиво развитие на територията на МИГ Куклен - Асеновград, чрез
използване на туристическия потенциал на региона;
 Адекватно експониране и популяризиране на природните, културните и историческите ценности и
забележителности на територията на МИГ Куклен - Асеновград;
 Развитие на туристическия потенциал и подобряване на туристическата инфраструктура чрез
валоризиране на природното, културно и историческо наследство на територията на МИГ Куклен Асеновград.
Обхват на мярката:
Финансова помощ се предоставя за проектите и дейностите реализиращи се на територията на „МИГ Куклен - Асеновград” при спазване на разпоредбите на Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на
подмярка 19.2 от ПРСР за периода 2014 – 2020 г., определящи териториалния обхват на мерките
финансирани от ЕЗФРСР включени в Стратегията за водено от общностите местно развитие (чл. 5 ал. 2. от
Наредба № 22 от 14.12.2015 г.)
Допустими кандидати:
1. Общините от територията за всички допустими дейности
2. Юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със социалната и спортната инфраструктура и
културния живот, със седалище на територията на МИГ;
3. Читалища за дейности, свързани с културния живот, със седалище на територията на МИГ;
4. Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ на територията на „МИГ - Куклен – Асеновград“ при
спазване на разпоредбите на Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 от ПРСР за
периода 2014 – 2020 г., определящи териториалния обхват на мерките финансирани от ЕЗФРСР включени в
Стратегията за водено от общностите местно развитие.
Допустими дейности:
Допустими са само дейности на територията на МИГ и са за:
1. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически
информационни центрове;
2. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителски
центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;
3. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за
изкуство и занаяти с туристическа цел;
4. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са
свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с
познавателна или образователна цел;
5. 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).
Допустими разходи:
1. Изграждане, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;
2. Закупуване или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на
актива;

3. Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти,
хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост;
4. Следните нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и
придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.
Разходите по т. „3“ не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т. „1“, „2“ и „4“.
Допустими са авансови плащания в размер до 50% от публичната помощ, свързана с одобрените допустими
разходи. За проекти, по които бенефициентите са възложители по ЗОП, авансовото плащане е допустимо
както следва:
– до 12% от стойността на одобрената публична помощ по проекта за общи разходи и при наличие на
документи от проведената съгласно изискванията на ЗОП процедура за избор на изпълнител/и;
– разлика до 50% от стойността на одобрената публична помощ по проекта след провеждане на всички
процедури и сключване на договор за избор на изпълнител/и по ЗОП. Разходите за ДДС са допустими в
случаите, когато не подлежат на възстановяване в съответствие с националното законодателство в областта
на ДДС.
Финансови параметри:
Финансовата помощ ще бъде предоставяна в съответствие с Насоките на Европейския съюз за държавната
помощ в сектора на селското и горско стопанство и в селските райони за периода 2014 – 2020 г.
Общ бюджет на мярката за целия период на прилагане на СВОМР: 136 960,00 лв.
Максимален размер на общите допустими разходи за едни проект: Левовата равностойност на 70 000
евро;
Минимален размер на общите допустими разходи за един проект: Левовата равностойност на 5 000 евро.
Интензитет на финансова помощ за одобрените проекти (% от общия размер на допустимите за
финансово подпомагане разходи):
 За общини, ЮЛНЦ и читалища се предвижда 100% финансиране в случай, че не е налично генериране на
приходи.
 Когато се установи потенциал за генериране на приходи, размерът на финансиране се определя въз основа
на анализ разходи и ползи.
В случаите, когато размерът на допустимите разходи по инвестициите е в размер до 50 000 евро за един
обект, който е с установен потенциал за генериране на приходи се предвижда финансиране в размер на
100%.
1. Проектът е с максимален размер на допустимите разходи до левовата
10
равностойност на 20 000 евро:
2. Дейностите по проекта се реализират в населени места извън общинските
10
центрове:
3. Проектът включва дейности за изграждане на туристически и еко пътеки:
20
4. Проектът включва иновативни за територията на МИГ Куклен - Асеновград
дейности: като инвестиции в разработването на софтуер и софтуерни приложения за 20
популяризиране на туристическите обекти на територията на МИГ и др.
5. Проектът се реализира на територията на повече от 1 населено място или ще се
20
ползва от населението на повече от 1 населено място:
6. Проектът ще се осъществява в район, в който е идентифицирано наличие на
20
етнически малцинства:
Максимален брой точки: 100

