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„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“ 

Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“  

Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. 

Споразумение № РД50-29/16.04.2018 г. 

 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG06RDNP001-19.001-0040 „Стратегия за Водено от общностите местно 

развитие на територията на МИГ Бяла Слатина“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на 

селските райони 2014-2020 г. и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., съфинансирани от 

Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на 

публикацията се носи от СНЦ „Местна инициативна група Бяла Слатина“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, 

че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващите органи на ПРСР 2014 – 2020 г. и 

ОПИК 2014-2020 г. 

 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОДМЯРКА 7.2 

„ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ 

РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ 

ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА 

СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА 

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г. 

 

 

 

ОБЕКТИВНИ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИТЕ И ТЯХНАТА 

ТЕЖЕСТ 

№ Критерий Точки 

1. Проектът е за изграждане и/или реконструкция на 

инфраструктура в населено място извън общинския център 
10 

2. Обхватът на планираните резултати от проекта е за повече от 

едно населено място на територията 
15 

3. Проектът е за изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване 

и/или обзавеждане на инфраструктура за социални услуги за 

деца или за уязвими и/или малцинствени групи от населението 

15 

4. Проектът предлага нови инициативи за повишаване на 

качеството на живот в района: 

 

- На едно населено място 

 

- На територията на МИГ 

10 

 

 

5 

 

10 

5. Проектът отговаря на местните нужди 10 

6. Проектът въвежда иновативни технологии или инвестиции с 

екологичен ефект 
15 

7. Проектът създава работни места при изпълнение на допустимите 

дейности 
10 

8. Проектът е съгласуван с местната общност 15 

 ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ 100 

 

 


