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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 4.1 

„ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ ОТ МЯРКА 

4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ 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 осигурява подпомагане на производството на плодове 

и/или зеленчуци и/или продукция от животновъдството (с 

изключение на пчеларството): 

 

- До 50% от общото производство на стопанството 

 

- Над 50% от общото производство на стопанството 

 

- Над 85% от общото производство на стопанството 

20 

 

 

 

5 

 

10 

 

20 

2. Проектът е за биологично земеделско производство: 

 

- Над 50% 

 

- Над 85% 

10 

 

5 

 

10 

3. Проектът е с инвестиции, свързани с опазване на околната среда, 

включително технологии, водещи до намаляване на емисиите, 

и/или постигане на стандартите на ЕС 

15 

 

4. Проектът е с инвестиции за повишаване на енергийната 

ефективност и/или иновации в стопанството 
10 

5. Проектът осигурява заетост на допълнителен персонал (ново 

работно място за целия период на изпълнение на проекта): 

 

- До две работни места 

 

- Над две работни места 

15 

 

 

10 

 

15 

6. Проектът е на млад земеделски производител до 40 години 10 

7. Проектът е с интегриран подход – предполага свързаност с други 

участници от територията 

20 
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- Договори за реализиране на продукцията на територията 

на МИГ 

 

- Договор с хранително-преработвателно предприятие от 

територията на МИГ за доставка на суровина за 

преработка 

10 

 

 

 

20 

 ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ 100 

 

 


