Yambol-dnes.com :: Европари за „малка“ инфраструктура
Ямбол. Отворени са за кандидатстване всички процедури от подмярка &bdquo;7.2.
&bdquo;Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура&ldquo; от мярка 7 &bdquo;Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони&ldquo; от Програма за развитие на селските райони 2014 &ndash;
2020 г. Допустими кандидати са общини от селските райони на Република България .
Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 100%.
Общините могат да подадат проектни предложения по следните процедури:
1. Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици &bdquo;Строителство,
реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения
и принадлежностите към тях&ldquo;. Стойността на едно проектно предложение не може да
надвишава 600 000 евро. Допустими за подпомагане са разходи за строителство,
реконструкция и/или рехабилитация, и съоръжения и принадлежности към тях, които
включват строително-монтажните работи, непредвидени разходи. Крайният срок за подаване
на проектни предложения е 09.07.2018 г. 17:30 ч.
2. Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.002 &ndash; Училище &bdquo;Реконструкция,
ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно
значение в селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано чрез
бюджета на общината или професионална гимназия по § 10 от Преходните и заключителните
разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование&ldquo;. Максималният
размер на общите допустими разходи за един проект не може да надхвърля левовата
равностойност на 500 000 евро за един кандидат община. Допустими за подпомагане са
разходи за реконструкция, ремонт и/или реставрация на сгради и/или помещения , за
закупуване на оборудване и обзавеждане, за придобиване на компютърен софтуер, патентни
и авторски права, регистрация на търговски марки, до пазарната им стойност. Крайният срок
за подаване на проектни предложения е 13.07.2018 г. 17:30 ч.
3. Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.004 - Детска
градина &bdquo;Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска
образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва детска
градина, финансирана чрез бюджета на общината&ldquo;. Максималният размер на общите
допустими разходи за един проект не може да надхвърля левовата равностойност на 500 000
евро за един кандидат община. Допустими за подпомагане са разходи за реконструкция,
ремонт и/или реставрация на сгради и/или помещения, за закупуване на оборудване и
обзавеждане, за придобиване на компютърен софтуер. Крайният срок за подаване на
проектни предложения е 13.07.2018 г. 17:30 ч.
4. Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.005 &ndash; Физкултурен салон
&bdquo;Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудването и/или
обзавеждането й в общинска образователна инфраструктура с местно значение, в която няма
изградена закрита спортна инфраструктура, и която включва основно или средно училище
финансирано чрез бюджета на общината&ldquo;. Максималният размер на общите разходи за
еднo проектно предложение не може да надхвърля левовата равностойност на 250 000 евро
за един кандидат община. Допустими за подпомагане са разходи за строителство, изграждане
на сгради и/или помещения, за закупуване на оборудване и обзавеждане, за придобиване на
компютърен софтуер. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 13.07.2018 г.
17:30 ч.
5. Процедура чрез подбор - BG06RDNP001-7.006 &ndash; Площи &bdquo;Изграждане и/или
обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно
задоволяване на обществените потребности от общинско значение&ldquo;. Максималният
размер на общите разходи за едно проектно предложение не може да надхвърля левовата
равностойност на 400 000 евро за един кандидат община. Допустими за подпомагане са
разходи за изграждане и/или обновяване, за закупуване на оборудване и/или обзавеждане.
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 13.07.2018 г. 17:30 ч.

6. Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 Спорт &bdquo;Изграждане, реконструкция,
ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура&ldquo;. Максималният
размер на общите разходи за едно проектно предложение не може да надхвърля левовата
равностойност на 50 000 евро за един кандидат община. В рамките на дейност
&bdquo;Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна
инфраструктура&ldquo; кандидатите имат възможност да извършват допустимите инвестиции
и в общинска образователна инфраструктура, която включва детска градина, основно или
средно училище, и в паркове. Допустими за подпомагане са разходи за изграждане,
реконструкция, ремонт на спортна инфраструктура, за закупуване на оборудване и
обзавеждане. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 13.07.2018 г. 17:30 ч.
7. Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.008 - Енергийна ефективност
&bdquo;Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които
се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна
ефективност&ldquo;. Максималният размер на общите разходи за едно проектно предложение
не може да надхвърля левовата равностойност на 500 000 евро. Допустими за подпомагане са
разходи за реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на сгради и/или
помещения и/или друга недвижима собственост, за закупуване на оборудване и/или
обзавеждане, за придобиване на компютърен софтуер, патентни и авторски права,
регистрация на търговски марки, до пазарната им стойност. Крайният срок за подаване на
проектни предложения е 16.07.2018 г. 17:30 ч.
По всички обявени процедури по подмярка &bdquo;7.2. &bdquo;Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура&ldquo; са допустими и разходи за хонорари за архитекти, инженери и
консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, за
енергийно обследване, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване
на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение.
Кандидатстването ще се извършва по електронен път в Информационната система за
управление и наблюдение ИСУН 2020.
Условията за кандидатстване по всички обявени процедури от подмярката, както и образци
на документи могат да бъдат намерени на портала на ИСУН 2020:
https://eumis2020.government.bg/bg

