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ВИЗИЯ
ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ „ТРЪН-БРЕЗНИК-БОЖУРИЩЕ“ - СТАБИЛНА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗВИТА ТЕРИТОРИЯ,
ОСИГУРЯВАЩА ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ И ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1 – ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА,
НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ

Приоритет 1 - Постигане на
устойчив икономически растеж и
създаване на заетост

Приоритет 2 Повишаване на
конкурентоспосо
бността на
земеделието

Приоритет 3 - Осигуряване на
социално включване за уязвими
групи и подобряване достъпа до
по-висока заетост за населението

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2 - ПОДОБРЯВАНЕ НА
КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И РАЗВИТИЕ НА
ТУРИЗМА

Приоритет 4 - Подобряване на
базисната инфраструктура,
социалните и основни услуги за
населението

4.5. Йерархията
на целите – включително цели за крайните продукти или резултатите:
Специфична цел 1.2

Специфична цел 1.1

„Технологично
обновление на МСП
и въвеждане на
иновации“

„Създаване на
местен бизнес и
заетост на
населението извън
земеделието“

Специфична цел 2.1
„Подобряване
ефективността на
земеделските
стопанства“

Специфична цел 3.1
„Подобряване
достъпа до заетост
и качеството на
работните места“

Специфична цел 3.2
„Насърчаване на
социалното
включване”

Специфична цел 4.1
„Подобряване на
основните и
социалните услуги за
населението“

Специфична цел 4.2
„Развитие на
инфраструктурата на
територията“

Приоритет 5 Развитие на
туристическите
ресурси и
многофункцион
ална
туристическа
инфраструктура

Специфична цел
5.1
„Изграждане на
туристическа
инфраструктура и
атракции“
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МЕРКИ, ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ, РАЗХОДИ И
БЕНЕФИЦИЕНТИ, РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕТО
Мярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства“ (ПРСР 20142020)
•

Подпомагат се проекти, които водят до подобряване на цялостната
дейност на земеделското стопанство като нови продукти, процеси и
технологии и обновяване на наличните производствени материални
и/или нематериални активи.

•

Допустими разходи са за СМР, доставка на машини, съоръжения,
оборудване, създаване/презасаждане на трайни насаждения,
закупуване на транспортни средства и др.

•

Бенефициенти са: Земеделски стопани и производители, и признати
организации на такива.

•

Размер на финансирането: до 60 % от допустимите разходи, мин 20
000 лв. – макс 160 000 лв. за един проект
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МЕРКИ, ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ, РАЗХОДИ И
БЕНЕФИЦИЕНТИ, РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕТО
Мярка 6.4 "Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието
на неселскостопански дейности “(ПРСР 2014-2020)

•

Подпомагат се проекти, които включват инвестиции в неземеделски
дейности, което да подпомогне създаването на заетост и да ускори
разнообразяването на неземеделските дейности, като изграждане и
обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги,
развитие на услуги във всички сектори, развитие на занаяти,и други
неземеделски дейности.

•

Допустими разходи са за СМР, доставка на техника и оборудване,
нематериални инвестиции и др.

•

Бенефициенти са: Земеделски стопани, микропредприятия, физически
лица, регистрирани по Закона за занаятите

•

Размер на финансирането: до 75 % от допустимите разходи, мин 20 000
лв. – макс 140 000 лв. за един проект
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МЕРКИ, ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ, РАЗХОДИ И
БЕНЕФИЦИЕНТИ, РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕТО
Мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура “- (ПРСР 2014-2020)
•

Подпомагат се проекти, които включват подкрепа за инвестиции в
площи за широко обществено ползване, общински пътища, улици,
социална, културна, спортна и образователна инфраструктура,
енергийна ефективност в общински сгради.

•

Допустими разходи са за СМР, доставка на машини, оборудване,
обзавеждане, нематериални инвестиции и др.

•

Бенефициенти са: Община Трън, Община Брезник, Община
Божурище, ЮЛНЦ и Читалища.

•

Размер на финансирането: до 100 % от допустимите разходи, мин 20
000 лв. – макс 391 160 лв. за един проект
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МЕРКИ, ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ, РАЗХОДИ И
БЕНЕФИЦИЕНТИ, РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕТО
Мярка 7.5 "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура
за отдих, туристическа инфраструктура “- (ПРСР 2014-2020)
•

Подпомагат се проекти, които включват подкрепа за дребномащабна
туристическа инфраструктура за отдих, туристическа информация и
свързана с представяне, експониране и популяризиране на местното
природно, историческо и културно наследство.

•

Допустими разходи са за СМР, доставка на съоръжения, оборудване и
обзавеждане нематериални инвестиции и др.

•

Бенефициенти са: Община Трън, Община Брезник, Община
Божурище, ЮЛНЦ.

•

Размер на финансирането: до 100 % от допустимите разходи, мин 20
000 лв. – макс 150 000 лв. за един проект
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МЕРКИ, ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ, РАЗХОДИ И
БЕНЕФИЦИЕНТИ, РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕТО
Мярка 1.1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица,
трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни
инициативи за заетост“- /ОПРЧР 2014-2020/
•
•

•

•

•

Цел на мярката: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места
на населението на МИГ.
Целева група: икономически неактивни лица, извън образование и обучение, в т.ч.
обезкуражени лица; търсещи работа безработни лица и групи в неравностойно
положение на пазара на труда. Възрастова група – над 30 г. с ниско образование
(под средно)
Допустими дейности: предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда;
професионално информиране и консултиране, предоставяне на мотивационно
обучение, предоставяне на обучение за повишаване на професионалната
квалификация или придобиване на нова, предоставяне на обучение за
придобиване на ключови компетентности, осигуряване на обучение по време на
работа (чиракуване) и стажуване и др.
Бенефициенти са: Организации, предоставящи посреднически услуги на пазара на
труда; работодатели; социални партньори; общини и райони на общини; центрове за
информация и професионално ориентиране; неправителствени организации;
обучителни организации.
Размер на финансирането: до 100 % от допустимите разходи, мин 20 000 лв. – макс
100 000 лв. за един проект
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МЕРКИ, ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ, РАЗХОДИ И
БЕНЕФИЦИЕНТИ, РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕТО
Мярка 1.6 „Подобряване на равния достъп до възможностите за
учене през целия живот за всички възрастови групи “- /ОПРЧР
2014-2020/
•
•

Цел на мярката: Осигуряване на по-голяма конкурентоспособност и
успешна интеграция на пазара на труда на трудоспособното население от
територията на МИГ.
Целева група: заети лица, в т.ч. наети и самостоятелно заети лица, на възраст над
54 г.; заети лица, в т.ч. наети и самостоятелно заети лица, със средно и по-ниско
образование

• Допустими дейности: обучение с цел по-добра професионална реализация,
осигуряване на достъп до иновативни форми за учене през целия живот,
разработването и внедряване в предприятията на системи за обучение на
заети, въвеждане в предприятията на обучителни методи и програми,
основани на практиката и др.
• Бенефициенти са: Работодатели; Обучителни организации;
Неправителствени организации.
• Размер на финансирането: до 100 % от допустимите разходи, мин 20 000
лв. – макс 100 000 лв. за един проект
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МЕРКИ, ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ, РАЗХОДИ И
БЕНЕФИЦИЕНТИ, РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕТО
Мярка 1.7 „Приспособяване на работниците, предприятията и
предприемачите към промените“- /ОПРЧР 2014-2020/
•

Цел на мярката: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места.

•

Целева група: заети лица, в т.ч. наети и самостоятелно заети лица; работодатели

•

Допустими дейности: предоставяне на обучения на работното място, подкрепа за
практики за въвеждане на гъвкави форми на заетост, подкрепа за практики за
усъвършенстване на системите за управление на човешките ресурси в
предприятията, подкрепа за практики за въвеждане на иновативни, попроизводителни и „по-зелени” модели за организация на труда в предприятията,
подкрепа за практики, насочени към стимулиране на защитата на трудовите,
осигурителните и социалните права на работниците и служителите,
равнопоставеността и равното третиране на работното място, подкрепа за
практики, насочени към развитие на корпоративната социална отговорност и др.

•

Бенефициенти са: Работодатели; обучителни организации; центрове за информация
и професионално ориентиране; неправителствени организации.

•

Размер на финансирането: до 100 % от допустимите разходи, мин 20 000 лв. – макс
391 160 лв. за един проект
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МЕРКИ, ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ, РАЗХОДИ И
БЕНЕФИЦИЕНТИ, РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕТО
Мярка 2.1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите “/ОПРЧР 2014-2020/
•

Цел на мярката: Насърчаване на социалното включване и създаване на подходящи условия за
устойчивата интеграция на социално изключени роми, хора живеещи в риск и бедност.

•

Целева група: Представителите на ромската общност от територията на МИГ; хора в риск и/или жертва на

•

Допустими дейности: активиране на икономически неактивни лица; посредничество за
намиране на работа; професионално информиране и консултиране; психологическо
подпомагане; мотивационно обучение; предоставяне на обучение; включване в стажуване,
чиракуване, превенция на ранното отпадане от училище; интеграция в образователната система
на деца и младежи; подобряване достъпа до образователни услуги за ранно детско развитие,
подобряване достъпа до и предоставяне на качествени социални и здравни услуги, планиране,
управление, наблюдение и оценка на инициативи за социално-икономическа интеграция на
социално изключени хора, групи и маргинализирани общности и за общностно развитие и др.

•

Бенефициенти са: Доставчици на социални и здравни услуги; работодатели; организации,
предоставящи посреднически услуги; обучителни организации; центрове за информация и
професионално ориентиране; читалища; неправителствени организации; общини.

•

Размер на финансирането: до 100 % от допустимите разходи, мин 20 000 лв. – макс 100 000 лв.
за един проект

дискриминация; хора, населяващи територията на МИГ, в т.ч. с ниска гъстота на населението, селски и
изолирани райони, части от населени места, в които е налице концентрация на проблеми, създаващи риск от
бедност, социално изключване и маргинализация (висока безработица, ниски доходи, ограничен достъп до
публични услуги, териториална сегрегация, пространствена изолация и др.)
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МЕРКИ, ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ, РАЗХОДИ И
БЕНЕФИЦИЕНТИ, РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕТО
Мярка 2.2 „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните
възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост “- /ОПРЧР 20142020/
•

Цел на мярката: Подобряване достъпа до заетост и насърчаване на социалното
включване за уязвими групи

•

Целева група: Семейства с деца, вкл. с увреждания; деца в риск; хора с увреждания и техните

•

Допустими дейности: предоставяне на услуги за семейства с деца (включително деца с
увреждания), услуги по превенция (семейно консултиране, превенция на изоставянето и
други) и на подкрепящи услуги, в т.ч. интегрирани между секторни услуги в общността или
в семейна среда, подобряване достъпа до заетост на хората с увреждания и други
уязвими групи, чрез интегрирани комплексни мерки и предоставяне на подкрепящи
услуги, вкл. в общността, подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на
здравето, в т.ч. чрез целеви действия, насочени към уязвими групи, местни социални
дейности за социално включване и др.

•

Бенефициенти са: Неправителствени организации; организации, предоставящи
посреднически услуги на пазара на труда; обучителни организации; доставчици на
социални услуги; доставчици на здравни услуги; работодател, общини.

•

Размер на финансирането: до 100 % от допустимите разходи, мин 20 000 лв. – макс 100
000 лв. за един проект

семейства; възрастни в риск; служители на доставчици на социални и здравни услуги
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МЕРКИ, ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ, РАЗХОДИ И
БЕНЕФИЦИЕНТИ, РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕТО
Мярка 2.3 „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и
висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес “- /ОПРЧР 20142020/
•

Цел на мярката: Повишаване качеството на живот, насърчаване на социалното включване и
интегриране в обществото на групите в неравностойно положение и със специални потребности

•

Целева група:



хора с увреждания; хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване; възрастни в риск; лица, заети в



възрастни, включително с увреждания, настанени в специализирани институции и техните семейства; възрастни
в риск; служители в организации и институции, ангажирани с процесите на деинституционализация;



семейства с деца, вкл. с увреждания; деца в риск; деца и младежи, включително с увреждания, настанени в
специализирани институции и техните семейства; служители в организации и институции, ангажирани с
процесите на деинституционализация

•

Допустими дейности: предоставяне на подкрепящи услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни
услуги в общността или в домашна среда; услуги за ранно детско развитие; услуги за превенция
и ранна интервенция за деца, услуги за възрастни хора, развитие на приемна грижа и други
превантивни и алтернативни форми на грижа и услуги, местни социални дейности за социално
включване и др.

•

Бенефициенти са: Неправителствени организации; организации, предоставящи посреднически
услуги на пазара на труда; обучителни организации; доставчици на социални услуги; доставчици
на здравни услуги; общини.

•

Размер на финансирането: до 100 % от допустимите разходи, мин 20 000 лв. – макс 391 160 лв.
за един проект

специализираните институции; служители на доставчици на социални и здравни услуги;
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МЕРКИ, ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ, РАЗХОДИ И
БЕНЕФИЦИЕНТИ, РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕТО
Мярка 1.1 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията “- /ОПИК 2014-2020/
•

Цел на мярката: Подкрепа за въвеждането на иновации в предприятията от територията
на МИГ, свързани с тематичните области на ИСИС

•

Целева група:



предприятия, с минимум три приключили финансови години, разработващи/внедряващи
иновации, вкл. и съществуващи предприятия, изпитващи нужда от въвеждането на специфични
мерки за подкрепа на иновационната им дейност за увеличаване на инвестициите в
продуктови, процесни, маркетингови и/или организационни иновации;



предприятия от територията на МИГ, в сътрудничество с други български или европейски
предприятия, висши училища и/или изследователски организации, които се нуждаят от
засилването на сътрудничеството между образование-наука-бизнес и стимулиране на
сътрудничеството с научните среди;

•

Допустими дейности: придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване в
производството на иновативния продукт (стока или услуга) или процес, придобиване на
права на интелектуална собственост върху иновациите, които ще бъдат подкрепяни по
процедурата, придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за
внедряването на иновативния продукт (стока или услуга) или процес, консултантски и
помощни услуги в подкрепа на иновациите и др.

•

Бенефициенти са: юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно
Търговския закон или Закона за кооперациите и имат седалище на територията на МИГ.
Кандидатите трябва да имат минимум три приключени финансови години.

•

Размер на финансирането: до 90 % от допустимите разходи, мин 20 000 лв. – макс 391
160 лв. за един проект
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МЕРКИ, ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ, РАЗХОДИ И
БЕНЕФИЦИЕНТИ, РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕТО
Мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП “- /ОПИК 2014-2020/

•

Цел на мярката: Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика и възможностите за създаване
на местен бизнес, вкл. чрез диверсификация и алтернативни дейности

•

Целева група:



МСП, според НСНМСП, нуждаещи се от 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;



МСП, според НСНМСП, нуждаещи се от подкрепа за специализирани услуги за развитие и укрепване на управленски
капацитет;



МСП, според НСНМСП, нуждаещи се от подкрепа за растеж, чрез подобряване на качеството и чрез насърчаване на
използването на информационни и комуникационни технологии и услуги;

•

Допустими дейности: 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; Подкрепа за специализирани
услуги за МСП за развитие и укрепване на управленски капацитет; Подкрепа за растеж на предприятия чрез
подобряване на качеството и чрез насърчаване на използването на информационни и комуникационни
технологии и услуги; Дейности за подобряване на производствените процеси и/или и др.

•

Бенефициенти са: Малки и средни предприятия със седалище на територията на МИГ и които имат минимум три
приключени финансови години. Да развиват своята основна икономическа дейност в една от определените в
Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 групи сектори на
икономическа дейност.

•

Размер на финансирането: до 90 % от допустимите разходи, мин 20 000 лв. – макс 391 160 лв. за един проект
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БЮДЖЕТ СТРАТЕГИЯ
Програми ВОМР

Финансов ресурс (лв.)

ПРСР (2014-2020)

2 933 745

ОПИК (2014-2020)

1 955 830

ОПРЧР (2014-2020)

1 486 430

Общ бюджет

6 376 005

16

Разпределение бюджет
ПРОГРАМА

ПРСР 2014-2020

ОПРЧР 2014-2020

ОПИК 2014-2020

МЯРКА
Мярка 4.1 "Инвестиции в земеделски
стопанства“
Мярка 6.4 "Подкрепа за инвестиции в
установяването и развитието на
неселскостопански дейности “
Мярка 7.2 "Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура “
Мярка 7.5 "Инвестиции за публично ползване в
инфраструктура за отдих, туристическа
инфраструктура “
Мярка 1.1 „Достъп до заетост за търсещите
работа и неактивните лица, трайно безработни
и лица, отдалечени от пазара на труда чрез
местни инициативи за заетост“
Мярка 1.6 „Подобряване на равния достъп до
възможностите за учене през целия живот за
всички възрастови групи “
Мярка 1.7 „Приспособяване на работниците,
предприятията и предприемачите към
промените“
Мярка 2.1 „Социално-икономическа
интеграция на маргинализирани общности
като ромите “
Мярка 2.2 „Активно приобщаване,
включително с оглед насърчаване на равните
възможности и активното участие и по-добрата
пригодност за заетост “
Мярка 2.3 „Повишаване на достъпа до услуги,
които са на достъпна цена, устойчиви и
висококачествени, включително здравни и
социални услуги от общ интерес “
Мярка 1.1 „Подкрепа за внедряване на
иновации в предприятията “
Мярка 2.2 „Подобряване на производствения
капацитет в МСП “

общ бюджет по
мярката

минима
лен
размер на проект субсидия
брой
проекти

500 045,00

160 000,00

96 000,00

5

980 000,00

140 000,00

105
000,00

10

1 300 000,00

391 160,00

391
160,00

4

153 700,00

150 000,00

150
000,00

2

300 000,00

100 000,00

100
000,00

3

106 430,00

100 000,00

100
000,00

2

580 000,00

391 160,00

391
160,00

2

100 000,00

100 000,00

100
000,00

1

100 000,00

100 000,00

100
000,00

1

300 000,00

391 160,00

400 000,00

391 166,00

1 555 830,00

391 166,00

общ бюджет по
ПРОГРАМАТА

2 933 745,00

1 486 430,00

391
160,00
352
049,40
352
049,40

1
2
5
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1 955 830,00

