ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
МИГ „Долни Чифлик и Бяла“

ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020
МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ кани желаещите да представят проектни предложения по
мярка 3 „Подкрепа за предприемачество “ от стратегията за ВОМР на МИГ Долни
Чифлик и Бяла посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова
помощ № BG05M9OP001-1.073 МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ Мярка 3 „Подкрепа за
предприемачество“
Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са:
 да популяризира предприемачеството и предприемаческата инициативи като
възможна форма за устойчива и качествена заетост;
 да предостави помощ и да подготви безработни и заети лица, желаещи да развиват
собствен бизнес за планиране и стартиране на самостоятелна стопанска дейност и
самонаемане.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на
Европейския социален фонд чрез приноса на ОПРЧР за Водено от общностите местно
развитие.
Процедурата допринася за постигане на Стратегическа цел 3. „Приобщаващ растеж,
основан на устойчива и качествена заетост, намаляване на бедността и социалното
включване“ от Стратегията за ВОМР, приоритет 3.2. Насърчаване на самостоятелната
заетост и социалното предприемачество и специфична цел 3.2.1. Увеличаване броя на
включените в самостоятелна заетост безработни, неактивни и наети лица, както и
Стратегическа цел 2. Устойчив и интелигентен растеж на територията на МИГ „Долни
Чифлик и Бяла“, Приоритет 2.1. Повишаване на конкурентоспособността и капацитета за
растеж на местната икономика; Специфична цел 2.1.3. Насърчаване на
предприемачеството с фокус върху секторите с потенциал за устойчив и интелигентен
растеж.
Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ „Долни Чифлик и Бяла“.
Допустими кандидати:
Допустими получатели на финансова помощ по процедура „Подкрепа за
предприемачество“ от Стратегията за ВОМР са:
1. Центрове за развитие на предприемачеството, включително:
1.1. Неправителствени организации - юридически лица с нестопанска цел, регистрирани
по реда на ЗЮЛНЦ;
1.2. Търговци по смисъла на Търговския закон;

По настоящата покана за подаване на проектни предложения, Кандидатът може да
участва самостоятелно или в партньорство.
Допустими партньори:
Партньор/и на кандидата могат да бъдат някои от изброените организации:
1. Центрове за развитие на предприемачеството, включително:
1.1. Неправителствени организации - юридически лица с нестопанска цел, регистрирани
по реда на ЗЮЛНЦ;
1.2. Търговци по смисъла на Търговския закон.
За целите на настоящата процедура, определянето на кандидата/партньора като Център
за развитие на предприемачество следва да се основава на извършени дейности и доказан
опит, насочени към подкрепа за развитие на предприемачески умения за стартиране на
самостоятелна стопанска дейност и подпомагане развитието на стартиращи предприятия,
включително чрез провеждане на обучения по предприемачество, в съответствие с
описаните в т. 13.2 от Условията за кандидатстване дейности 2 и/или 3.
В допълнение към общите изисквания, кандидатът и партньорът/ите трябва да
отговаря и на следните условия:
1. Кандидатът/Партньорът е юридическо лице или ЕТ, регистрирано и имащ право
да осъществява дейност на територията на Република България в съответствие с
действащото българско законодателство и има седалище и адрес на управление на
територията на действие на МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ и осъществява
дейностите по проекта на територията на действие на МИГ „Долни Чифлик и
Бяла“
2. Кандидатът и Партньорът задължително трябва да имат доказан опит поне по една
от дейности 2 или дейност 3.
Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
1. Популяризиране на стартирането и развитието на самостоятелна стопанска
дейност и предприемачество;
2. Предоставяне на обучения, свързани с развитието на предприемачески,
управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и бизнес
планове за управление на самостоятелна стопанска дейност (специализирани
обучения).
3. Предоставяне на консултантски услуги за подготовка за самостоятелна стопанска
дейност, и дейности за подкрепа.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: 195 580,00 лв.
Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет
адреси:
https://umis2020.government.bg и интернет страницата на МИГ „Долни Чифлик и Бяла“
http://www.mig-db.org/

Краен срок за представяне на предложенията: 05.07.2019 г., 17:30 часа
Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да
бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за
управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) https://eumis2020.government.bg.

