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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

МИГ „ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ-БОРИНО-ДОСПАТ-СЪРНИЦА” 

 

 

Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест в точки по подмярка 4.2 

„Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ 

1 

Проектът е за инвестиции в активи за съхранение, преработка, 

пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене на продукти, 

произвеждани на територията на МИГ; 30 

2 Проектът е свързани с внедряване на иновации ; 10 

3 Проектът е за преработка на биологични продукти 20 

4 

С проектът  се въвеждат нови процеси и технологии, целящи 

опазването на околната среда.  10 

5 Проектът насърчава заетостта чрез разкриването на работни места 30 

  проектът допринася за създаването на поне 2 работни места 10 

  проектът допринася за създаването на от 3 до 5 работни места 20 

  проектът допринася за създаването на 6 и повече работни места 30 

  Общо 100 т. 

 

 

Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест в точки по подмярка 6.4.1 

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“  

 

 

1 

Проектът подпомага усвояването на потенциала за развитие на 

туризъм 20 

2 Проектът е за производствени дейности 25 

3 Проектът създава работни места. 30 

  проектът допринася за създаването на поне 2 работни места 10 

  проектът допринася за създаването на от 3 до 5 работни места 20 

  проектът допринася за създаването на 6 и повече работни места 30 

4 

Кандидатът е осъществявал дейност на територията най-малко 2 

години преди датата на кандидатстване; 5 

5 Проектът е за услуги 20 

  Общо 100 т. 
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Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест в точки по подмярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура”  

 

1 

Проектът подобрява облика на населените места с туристически 

потенциал 20 

2 Проектът води до подобряване на енергийна ефективност 20 

3 

Брой население, което ще се възползва от подобрените основни 

услуги и обхвата на териториално въздействие. 40 

  до 1000 жители 10 

  от 1001 до 2000 жители 20 

  над 2000 жители 40 

5 

Проектът е за изграждане реконструкция, ремонт, оборудване и/или 

обзавеждане на инфраструктура за социални услуги за деца; 20 

  Общо 100 т. 

 

 

Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест в точки по подмярка 7.5 

„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура“ 

 

1 

Проектът се осъществява (или е в землището) в населено място с 

население над  1000 жители 50 

2 

Проектът, създава поне 3 работни места при изпълнение на 

допустимите дейности; 30 

3 

Проектът, осигурява подобряване на околната среда и постига 

екологичен ефект и въздействие. 20 

  Общо 100 т. 

 

Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест в точки по подмярка 7.6 

„Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и 

подобряване на културното и природното наследство на селата“  

 

1 

Проектът се осъществява в населено място с население над  1000 

жители 50 

2 

Проектът, създава поне 5 работни места при изпълнение на 

допустимите дейности; 50 

  Общо 100 т. 
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Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест в точки по подмярка 8.6 

„Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и 

търговията на горски продукти”  

 

1 

Кандидатът е осъществявал дейност на територията най-малко 2 

години преди датата на кандидатстване; 30 

2 

Доставяната техника по проекта притежава валиден сертификат за 

съответствие с одобрения тип (сертификат за одобрение на типа на 

Европейската общност); 30 

3 Проектът създава работни места. 40 

  проектът допринася за създаването на поне 2 работни места 10 

  проектът допринася за създаването на от 3 до 5 работни места 20 

  проектът допринася за създаването на 6 и повече работни места 40 

  Общо 100 т. 

 


