áðîé 1, 2019 ã.,

Подписани са 3 административни договора
по Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност 2014-2020 г.“

В първото тримесечие на 2019 г.,се
сключиха първите договори за изпълнение на проектни предложения
по процедура BG16RFOP002-2.021
МИГ „Девня - Аксаково“ - „Капацитет
за растеж на МСП“. Безвъзмездна
финансова помощ ще получат бенефициентите:
„Попчев стоун дизайн“ ЕООД - българско дружество, със седалище в с.
Слънчево, общ. Аксаково. Основната
дейност е производство и търговия
със скално облицовъчни материали
в разнообразни цветове мрамор,
гранит, варовик, оникс, мозайки и
разнокаменни изделия от Италия,

Информационна среща

?????????????????

Гърция и Китай.
Общата стойност на проекта е 243
000.00 лева, като 218 700.00 лева са
безвъзмездна помощ и 24 300 лева е
собственото финансиране на кандидата. Проекта включва разходи за придобиване на дълготрайни материални
активи в размер на 220 000.00 лева и
разходи за придобиване и въвеждане
на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятието в размер 22 000.00 лева.
„НОРД“ АД - българско дружество, със
седалище в гр. Девня. С настоящият
проект се пристъпва към изпълнение
на поредния етап от дългосрочната

стратегия на „НОРД“ АД за развитие
на предприятието предвиждаща повишаване конкурентоспособността
му на националния и световен пазари
на база повишаване на производствения му капацитет и усвояване на нови
изделия, намаляване на разходите
за основните ресурси, оптимизиране на производствените процеси и
увеличаването на производителността на труда, оптимизиране на
управлението на бизнес процесите..
Общата стойност на проек та е
273 400,00 лева, като 246 060,00 лева
са безвъзмездна финансова помощ и
27 340,00 лева е собствено финансиране на кандидата. Проектът ще бъде
осъществен за дванадесет месеца
„Трафикбилд“ ЕООД - българско
дружество,със седалище в гр. Аксаково. От създаването си до момента фирмата се специализира в
производството на бетон и вибропресовани изделия от бетон. Основната гама продукти на фирмата са:
канавки, шахти, капаци, тротоарни
плочи, павета, пътни и градински
бордюри и др. изделия от бетон.
Одобреното проектно предложение
цели въвеждане на нова технологична
линия и на информационна система
за управление на бизнес процесите
в дейността на „Трафикбилд“ ЕООД,
като по този начин ще се подобри конкурентоспособността чрез интегриране на всички процеси на фирмата.
Общата стойност на проек та е
371 920,00 лева, като 334 728,00 лева
са безвъзмездна помощ, а 37 192,00
лева собствено финансиране на кандидата. С финансирането на трите
проектни предложения, бюджета по
мярката, който е в размер на осемстотин хиляди лева, е усвоен.
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Информация за кандидатстване с
проектни предложения по процедури за
прием от СВОМР на МИГ „Девня-Аксаково“

СНЦ „МИГ Девня-Аксаково“ информира своите потенциални бенефициенти, че от 03.05.2019 г. е
отворен прием за кандидатстване с
проектни предложения по Процедура
за подбор на проектни предложения
BG16RFOP002-2.053 МИГ Девня –
Аксаково - „Подкрепа на предприемачеството“

Процедурата за подбор на проекти се реализира с финансовата
подкрепа на Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално
развитие.
Процедурата за подбор на проекти се обявява в съответствие със
стратегията за местно развитие и
Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на
МСП“, Инвестиционен приоритет 2.1.
„Достъп до финансиране в подкрепа
на предприемачеството”.
Целта на процедурата е да се насърчат предприемаческите идеи на
МСП на територията на „МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДЕВНЯ-АКСАКОВО“ в областта на здравеопазването, процесите свързани със
застаряване на населението, демографските въпроси, културните и
творчески индустрии и определените
сектори на Националната стратегия
за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020.
Допустими кандидати по процедурата са малки и средни предприятия, регистрирани по Търговския
закон или Закона за кооперациите,

със седалище и адрес на управление на територията на действие на
„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДЕВНЯ-АКСАКОВО“ и отговарящи
на изискванията в Условията за кандидатстване.
Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности:
1. Насърчаване на предприемаческите идеи в области, свързани с
европейски и регионални предизвикателства и секторите на НСНМСП.
2. Разработване на дейности в
специфични сфери, напр. творчески
и културни индустрии.
3. Разработване на нови продукти
и услуги, свързани със застаряване
на населението.
4. Разработване на нови продукти и
услуги, свързани с полагане на грижи
и здравеопазване, в т.ч. социално
предприемачество.
5. Дейности за информиране и
публичност.
Дейностите по проектите попадат
в обхвата на секторите на Националната стратегия за насърчаване
на малките и средните предприятия
2014-2020 и области, свързани с
европейски и регионални предизвикателства, посочени в Условията за
кандидатстване.
Дейностите по проектите ще се изпълняват на територията на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДЕВНЯ-АКСАКОВО“.
Процедурата е разработена като
схема за минимална помощ, съгласно
Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Коми-

сията от 18 декември 2013 г. относно
прилагането на членове 107 и 108
от Договора за функционирането на
Европейския съюз към помощта de
minimis.
Общият размер на безвъзмездната
финансова помощ по процедурата е
350 000,00 лева.    
Процедурата за подбор на проекти
е с два крайни срока за подаване
на проектни предложения , както
следва:
Първи краен срок за подаване
на проектните предложения е до
03.06.2019, 17.00 часа с бюджет 350
000,00 лева;
Втори краен срок за подаване
на проектните предложения е до
12.08.2019, 17.00 часа (в случай че
са налични остатъчни средства от
първия краен срок за подаване на
проектни предложения).
Подаването на проектни предложения по процедурата се осъществява
изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните
инструменти на ЕС в България (ИСУН
2020) единствено с използването на
Квалифициран електронен подпис
(КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg
Пълният пакет документи за кандидатстване е публикуван на сайта
на: „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДЕВНЯ
АКСАКОВО“ https://www.migda.
org и https://eumis2020.government.bg

Информация за приключили процедури за
прием от СВОМР на МИГ „Девня-Аксаково“

На 12.02.2019 г. приключи оценката на
постъпилото проектно предложение в
рамките на втори краен срок за прием
на проекти – 17:00 часа на 31.12.2018 г.
по процедура за подбор на проектни
предложения BG06RDNP001-19.093
„МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 4.1
„Инвестиции в земеделски стопанства“.
Общата стойност на одобрената от
МИГ безвъзмездна финансова помощ
по процедурата е в размер на 249923,98
лева.
Неусвоеният финансов ресурс по
мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски

стопанства“ от Стратегията за Водено
от общностите местно развитие на СНЦ
„МИГ Девня – Аксаково“ е 203 076,02
лева. С цел усвояване на одобрения по
мярката финансов ресурс СНЦ „МИГ
Девня – Аксаково“ планира да стартира следваща процедура за прием на
проектни предложения.
На 12.02.2019 г. приключи оценката на постъпилите проектни предложения в рамките на втори краен
срок за прием на проек ти – 17:00
часа на 31.12.2018 г. по процедура
за подбор на проектни предложения

BG06RDNP001-19.126 „МИГ „Девня –
Аксаково“ – Мярка 6.4 „Инвестиционна
подкрепа за неземеделски дейности.
Общата стойност на одобрената от
МИГ безвъзмездна финансова помощ
по поцедурата е 749 893,24 лева.
След приключване на двата крайни
срока за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.126
„МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 6.4
„Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ неусвоения финансов ресурс е 106,76 лева.
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МИГ „Девня - Аксаково“ взе участие
в информационни срещи и
обучения, свързани с Подхода ВОМР

Първата информационна
среща се проведе в периода
28 февруари - 1 март 2019 г.
в гр. Велинград.
Второто информационно
събитие се проведе в периода 28 – 29 март 2019 г. в
гр. Плевен.
Във форумите взеха участие Управляващите органи
на програмите, прилагащи
подхода „Водено от общностите местно развитие“,
представители на ДФ „Земеделие“ - Разплащателна
агенция и на дирекция „Централно координационно звено“ към Министерския съвет.
На срещите бяха обсъдени

текущи въпроси, свързани
с изпълнението на подхода ВОМР. Разгледани бяха
въпрос и, предварително
зададени от местните инициативни групи, как то се
обсъди напредъка по подхода „Водено от общностите
местно развитие“.
На 15 март 2019 г. в Културно-информационния център
на гр. Балчик се състоя среща – дискусия, във връзка с
предстоящите обучения по
подхода ВОМР . На срещата
присъстваха местни инициативни групи от североизточния регион.
В периода 23 – 24 април

2019 г. в гр. Балчик, МИГ „Девня – Аксаково“ взе участие
в организираните от Управляващият орган на ВОМР
обучения за заетите в прилагането на подхода ВОМР.
Обученията се проведоха
в три паралелни модула:
„Наблюдение и контрол на проектите по ли-

ния на под хода ВОМР“ с
лектор Ива Павлова
„Добри практики в други страни-членки на ЕС и сътрудничество по подхода ВОМР“ с
лектор Николаус Тамаидис.
„Закони и нормативна уредба, относими към подхода
ВОМР“ с лектор Даниел Динев.
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Проведоха се обучения за местни лидери от
територията на МИГ “Девня – Аксаково“

Във връзка с изпълнение на дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи
и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“
на мярка 19 „Водено от общностите
местно развитие” от „Програмата за
развитие на селските райони“ за периода 2014 – 2020 г., СНЦ „МИГ Девня
– Аксаково“ проведе две двудневни
обучения за местни лидери от територията на МИГ-а, както следва:
В периода 16-17 април 2019 г. от
10.00 ч. – двудневно обучение за
местни лидери на територията на
СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ на тема:
„Подкрепа на предприемачеството
на територията на СНЦ „МИГ Девня
– Аксаково“.
Презентирани теми от обучението
(извадка):
Представяне на мярка
1.1.2 „Подкрепа на
предприемачеството на
територията на СНЦ „МИГ Девня
– Аксаково“.

Обхват на мярката - цялата територия на МИГ “Девня-Аксаково“
Обхват на инвестициите: Мярката
подкрепя дейностите от Инвестиционен приоритет 2.1 „ Достъп до
финансиране в подкрепа на предприемачеството“ на Приоритетна ос
2: „Предприемачество и капацитет за
растеж на МСП „в частност тези, които
допринасят повишаване на предприемаческата активност за икономически
растеж.
Допустими получатели: Стартиращи (новорегистрирани) и съществуващи предприятия с по-малко от три
приключили финансови години към
датата на подаване на проектното
предложение в определените в Националната стратегия за насърчаване
на МСП сектори, както и предприятия,
развиващи своята дейност в областта
на културните и творческите индустрии, предприятия развиващи нови
продукти и услуги, свързани със застаряването на населението, полагане

на грижи и здравеопазване, социално
предприемачество и др.
Цели на мярката:
• Развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив бизнес;
• Подобряване нивото на оцеляване
на МСП, включително чрез насърчаване на предприемачеството.
Общ размер на БФП по мярката:
Общият размер на предвидената помощ по мярката е 350 000 лв.
Интензитет и размер на финансовата помощ: Подпомагането по тази
процедура е до 90 % от общата стойност на допустимите разходи по проекта за всички категории предприятия.
Финансови параметри за проектите:
• Минимален размер на общите
допустими разходи за един проект:
Левовата равностойност на 25 000
евро (48 895,75 лева). Минималният
размер на безвъзмездната финансова помощ, която всеки бенефициент
ще получи е 22 500 евро (44 006,18

НОВИНИ
лева). Размерът на предоставената
безвъзмездна финансова помощ по
мярка 1.1.2 „Подкрепа на предприемачеството“ се определя на база
максималния допустим интензитет по
мярката – до 90% от общата стойност
на допустимите разходи.
• Максимален размер на общите
допустими разходи: Левовата равностойност на 200 000 евро (391 166,00
лева). Макс има лният размер на
безвъзмездната финансова помощ,
която бенефициента ще получи е 178
952,16 евро (350 000,00 лева) Размерът на предоставената безвъзмездна
финансова помощ по мярка 1.1.2
„Подкрепа на предприемачеството“
се определя на база максималния
допустим интензитет по мярката – до
90% от общата стойност на допустимите разходи.
Допустими дейности:
Допустими по процедурата са само
дейности за насърчаване на предприемаческите идеи в области, свързани
с европейски и регионални предизвикателства и секторите на НСНМСП:
• Насърчаване на предприемаческите идеи в области, свързани с
европейски и регионални предизвикателства и секторите на НСНМСП.
• Разработване на дейности в специфични сфери, напр. творчески и
културни индустрии.
• Разработване на нови продукти и
услуги, свързани със застаряване на
населението.
• Разработване на нови продукти и
услуги, свързани с полагане на грижи
и здравеопазване, в т.ч. социално
предприемачество.
Предвижда се подкрепа на идеи,
които ще се реализират от жени-предприемачи, стартиращи предприемачи
– лица до 29 годишна възраст и за
лица на възраст над 50 г. към датата на кандидатстване, стартиращи
собствен бизнес, предприятия, разработващи нови продукти и услуги, свързани със застаряване на населението,
полагане на грижи и здравеопазване,
в т.ч. социално предприемачество.
Допустими разходи:
• Разходи за възнаграждения (вкл.
здравни и осигурителни вноски за
сметка на работодателя) на квалифициран персонал, необходим за
реализиране на пазара на продукти
(стоки или услуги) - до 50% от общо
допустимите разходи по проекта.
• Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи, в т.ч.
придобиване на машини, съоръжения
и оборудване, необходими за изпълнението на дейностите по проекта

(реализиране на пазара на предприемачески идеи на продукти (стоки и/
или услуги).
• Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи, необходими за изпълнението на дейностите
по проекта (реализиране на пазара на
предприемачески идеи на продукти
(стоки и/или услуги).
• Разходи за услуги, необходими за
реализирането на предприемаческите
идеи и/или разработване на нови продукти/услуги – до 20% от разходите
по проекта. Забележка: Разходите за
услуги, необходими за реализиране на
пазара на предприемачески идеи на
продукти (стоки и/или услуги), могат
да включват:
• изработване на икономическа
оценка, финансова оценка и техническа оценка на продукти (стоки и/
или услуги);
• разработване на технологии за
производство на стоки и/или предоставяне на услуги;
• изработване на пазарни анализи
и проучвания, маркетингови планове
за пазарна реализация на пазара на
предприемачески идеи на продукти
(стоки и/или услуги);
• създаване на интернет страница
на кандидата;
• защита на индустриална собственост на национално и международно
равнище и ползване на необходимата
за това експертна помощ.
• Разходи за визуализация – до
2000 лв.
Допустими целеви групи:
Допустимите целеви групи по настоящата процедура за финансиране по
мярка 1.1.2. „Подкрепа на предприемачеството“ от Стратегията за Водено от
общностите местно развитие на МИГ
„Девня – Аксаково“ са малки и средни
предприятия от територията на МИГ
“Девня – Аксаково“, като допустимостта на кандидатите се определя
на териториален принцип, съгласно
демаркацията на ОПИК и Приложения
№ 1-3 на ПМС № 161/2016.
Предвижда се и подкрепа на идеи,
които ще се реализират от жени
предприемачи, предприемачи – лица
до 29 годишна възраст и за лица на
възраст над 50 години, които извършват собствен бизнес, като дейностите
трябва да съответстват на принципа
на ефективност и ефикасност, при
най-адекватното съотношение между
очакваните разходи и ползи.
Кандидатстване в ИСУН 2020:
Попълване на формуляр за кандидатстване;
Подготовка на документите, които
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се подават на етап кандидатстване:
Декларации, приложения към Условията за кандидатстване;
Бизнес план;
Техническа спецификация на предвидените за закупуване ДМА и ДНА;
Оферта от производител или първи
доставчик за всяка отделна инвестиция в активи – ДМА и ДНА;
Декларация от производител/оторизационно писмо от първи доставчик/
договор за търговско представителство между производител и първи
доставчик;
Документи, доказващи наличието
на образователно-квалификационно
ниво на предприемача и квалифицирания персонал - прикачени в ИСУН
2020.
Удостоверение от Националния
статистически институт (НСИ) относно кода на основната икономическа
дейност на кандидата, въз основа
на данни за последната приключила
финансова година 2018.
Счетоводна политика на кандидата, изготвена съгласно приложимите
счетоводни стандарти - прикачена в
ИСУН 2020.
ВАЖНО: Документът е незадължителен и непредставянето му няма да
доведе до отхвърляне на проектното
предложение, но оценката на допустимостта на разходите за ДМА и ДНА ще
бъде извършвана съгласно стойностния праг на същественост, определен
съответно в чл. 50 и чл. 51 от ЗКПО;
Пълномощно за подаване на проектното предложение с КЕП (ако е
приложимо) – прикачено в ИСУН 2020.
Оценка на проектните предложения
Етап 1: Оценка на административното съответствие и допустимостта;
Комисията за подбор, назначена от
МИГ“Девня – Аксаково“, проверява
дали проектното предложение отговаря на всички критерии, описани в
Условията за кандидатстване, като
ги оценява с „ДА“, „НЕ“ или „Неприложимо“.
В процеса на оценка на административното съответствие и допустимостта Комисията за подбор проверява
дали:
• проектното предложение се отнася
за обявената процедура за подбор на
проекти;
• пълнота на проектното предложение – на основа на Формуляра за
кандидатстване се проверява дали са
попълнени всички раздели, за които е
указано, че са задължителни - са налице всички документи, представени
и попълнени съгласно изискванията,
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посочени Условията за кандидатстване;
• декларациите са попълнени по
образец и подписани;
• на основа на Формуляра за кандидатстване и представените документи
е налице съответствие на кандидатите и предвидените дейности с
критериите за допустимост, посочени
в Условията за кандидатстване. продължителността на проекта е в
рамките на максималната продължителност, съобразно изискванията на
съответната процедурата;
• други административни изисквания, определени в условията за кандидатстване по съответната процедура.
Когато при оценката се установи
липса на документи и/или друга нередовност, комисията изпраща на
кандидата уведомление за установените нередовности и определя разумен срок за тяхното отстраняване,
който не може да бъде по-кратък от
една седмица. Етап 2: Техническа и
финансова оценка.
Техническата и финансовата оценка

НОВИНИ

е оценка по същество на проектните
предложения и се извършва за всички
проектни предложения, отговарящи
на условията за съответствие на
проектното предложение със стратегията за местно развитие, съгласно
документите по чл. 42, ал. 3 на ПМС
161 от 4 юли 2016 г.
В периода 18-19 април 2019 г. от
10.00 ч. – двудневно обучение за
местни лидери на територията на
СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ на тема:
„Подготовка и изпълнение на проектни
предложения по мерки от Стратегията
за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“,
финансирани от ЕСФ, чрез Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“ 2014-2020 г.“.
Презентирани теми от обучението
(извадка):

услуги за различни уязвими групи,
социално изолирани или в риск от
социална изолация;
• Увеличаване на броя на членове
на семейства с деца (включително с
увреждания), които са започнали да
търсят работа или са в заетост след
предоставени интегрирани мерки за
социално включване.
Обхват на мярката:
• Географски обхват - цялата територия на МИГ “Девня-Аксаково“
• Обхват на инвестициите - Мярката подкрепя дейностите от Инвестиционен приоритет 2 „Активно
приобщаване, включително с оглед
насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост” на
Приоритетна ос 2 “Намаляване на
бедността и насърчаване на социПредставяне на Мярка
алното включване“ на ОП „РЧР“.
Дейностите, насочени към ранното
3.2.1 „Въвеждане на
детско развитие, подпомагане на семеждусекторни услуги в
мействата с деца от уязвимите групи
общността“
и предоставяне на качествена грижа
Цели:
• Подобряване достъпа до социални за деца, включително за такива с
увреждания чрез интегрирани ком-

НОВИНИ
плексни услуги, услуги по превенция
и целенасочени дейности във връзка
с улесняване достъпа до заетост на
родители, полагащи грижи за деца
вкъщи.
Целеви групи:
• Хора с увреждания и техните семейства;
• Семейства с деца, вкл. с увреждания;
• Деца и възрастни в риск;
• Служители на доставчици на социални и здравни услуги.
Допустими получатели:
• Неправителствени организации;
• Организации, предоставящи посреднически услуги на пазара на
труда;
• Обучителни организации;
• Доставчици на социални услуги;
• Доставчици на здравни услуги,
регистрирани поделения на вероизповеда-нията;
• Общини работодатели.
• Задължително изискване е кандидатите да отговарят на разпоредбите
на чл.18 отНаредба 22/2015 г.
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
междусекторни услуги в общността
или в семейна среда;
• Реализация на интегрирани подходи за насърчаване участието на пазара на труда на лица, полагащи грижи
за зависими членове на семейства;
• 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.
Допустими разходи:
• При отпускане на безвъзмездна
финансова помощ ще бъдат взети
под внимание само “допустимите
разходи”. Те се определят на база изискванията на ПМС № 189 от 28 юли
2016г. за определяне на национални
правила за допустимост на разходите
по програмите, съфинансирани от
Европейските структурни и инвес-тиционни фондове, за програмен период
2014 – 2020г.
Финансови параметри за проектите:

• Минималният размер на общите
допустими разходи за един проект
е левовата равностойност на 40 000
евро (78 233,20 лева). Минималният
размер на безвъзмездната финансова помощ, е равен на минималния
размер на общите допустими разходи
за един проект, тъй като интензитетът
на помощта е 100%.
• Максимална стойност на общите
допустими разходи е левовата равностойност на 200 000 евро (391 166,00
лева). Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ, която
всеки бенефициент ще получи е равен
на максималния размер на общите допустими разходи за един проект, тъй
като интензитетът на помощта е 100%.

Представяне на Мярка 3.2.2
„Инвестиции в образование
и заетост“

Цели: Увеличаване броя на безработните младежи извън образование
или обучение на възраст до 29 г.
(вкл.) с основна или по-ниска образователна степен, които са завършили
обучение или са включени в заетост.
Обхват на мярката:
• Географски обхват- цялата територия на МИГ “Девня-Аксаково“;
• Обхват на инвестициите - Мярката
подкрепя дейностите от Инвестиционен приоритет 3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите
хора (ЕСФ), в частност тези, които
не са ангажирани с трудова дейност,
образование или обу-чение, включително младите хора, изложени на риск
от социално изключване, и младите
хора от маргинализирани общности,
включително чрез прилагане на гаранцията за младежта” на Приоритетна ос
1“ Подобряване достъпа до заетост
и качеството на работните места” на
ОП „РЧР“ .
• Интервенциите са насочени към
решаването на проблемите на пазара
на труда за тези младежи, за които
ниското образование, а и свързаната
с това липса на професионална квалификация и умения, са сред основните причини за невъз-можността да
намерят работа.
Целеви групи: Търсещи работа
безработни младежи на възраст от
15 до 29 г. вкл. с основна или по-ниска
образователна степен.
Допустими получатели: Работодатели (МСП); Община Аксаков; Община
Девня; НПО
Задължително изискване е кандидатите да отговарят на разпоредбите
на чл.18 от Наредба 22/2015 г.
Допустими дейности:
• Предоставяне на посреднически
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услуги на пазара на труда, организация на трудови борси и други подкрепящи услуги за заетост;
• Дейности за активиране на икономически неактивни младежи, които
не са в образование или обучение,
за включването им на пазара на труда, в т.ч. информационни кампании и
събития, трудови борси, ателиета за
търсене на работа и др.;
• Професионално информиране и
консултиране; психологическо подпомагане;
• Предоставяне на обучение след
регистрация като безработно лице
- мотивационни обучения, обучение
за придобиване на професионална
квалификация, обучение за придобиване и усъвършенстване на ключови
компетентности, обучения по предприемачество;
• Осигуряване на възможност за заетост, в т.ч. обучение по време на работа (чиракуване) и стажуване, след
регистрация като безработно лице;
• Предоставяне на стимули за насърчаване на географската мобилност с цел работа;
• Предоставяне на стимули на работодатели за наемането на безработни
младежи;
• Популяризиране и насърчаване
стартирането и развитието на самостоятелна стопанска дейност и
предприемачество;
• Предоставяне на обучения за
придобиване на предприемачески,
управленски и бизнес умения;
• Подпомагане разработването на
бизнес идеи и насочване към финансиращи програми за стартиращи
предприемачи, в т.ч. по ОП РЧР.
Финансови параметри за проектите:
• Минималният размер на общите
допустими разходи за един проект е
левовата равностойност на 50 000
евро.
• Максимална стойност на общите
допустими разходи е левовата равностойност на 200 000 евро.
Интензитет и размер на финансовата помощ:
• до 100 % от общите допустими
разходи
• По мярката се прилагат правилата
за минимална помощ (правилото de
minimis) по смисъла на Регламент
(ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18
декември 2013 г. относно прилагането
на членове 107 и 108 от Договора за
функционирането на Европейския
съюз (ДФЕС) към помощта de minimis,
публикуван в Официален вестник на
ЕС L 352 от 24.12.2013 г.
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