
Във връзка с допустими получатели на финансовата помощ при
кандидатстване по мерките от Стратегия за местно развитие /СМР/ на
територията на МИГ - Берковица и Годеч, моля обърнете внимание на
изискванията за допустимост на кандидатите, посочени в:

Стратегия за местно развитие на територията на сдружение „МИГ –
Берковица и Годеч” 2012 – 2015:
Мерките от СМР на МИГ – Берковица и Годеч се прилагат само и единствено
на територията на „МИГ – Берковица и Годеч”. За всички мерки по СМР
задължително условие е потенциалните бенефициенти по проекти да имат
постоянен адрес – за физическите лица, и седалище – за едноличните
търговци и юридическите лица, на територията на МИГ.

Наредба № 23 от 18 декември 2009 г.
Чл. 13. (1) Допустими получатели на финансова помощ по мерките от
стратегиите за местно развитие са:
1. земеделски производители, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г.
за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ,
бр. 10 от 1999 г.);
2. земеделските стопани, регистрирани в Интегрираната система за
администриране и контрол;
3. собственици на гори;
4. признати организации на производители;
5. лица, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона
за занаятите;
6. общини на територията на съответната МИГ;
7. юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за
юридическите лица с нестопанска цел;
8. читалища, вписани по Закона за народните читалища;
9. граждански дружества, учредени по Закона за задълженията и договорите;
10. местни поделения на вероизповедания, регистрирани като юридически лица
съгласно чл. 20 на Закона за вероизповеданията или признати за юридически
лица по силата на чл. 10 от същия закон;
11. физически лица;
12. научни институти, които осъществяват научни, приложни и обслужващи
дейности в областта на селското стопанство и/или горското стопанство и/или
управлението на земите и/или околната среда;
13. висши училища;
14. институции в системата на професионалното образование и обучение по чл.
18, т. 1, 2, 5 и 6 от Закона за професионалното образование и обучение.
(2) Дейностите по проектите на лицата по ал. 1 трябва да се осъществяват
на територията на МИГ.
(3) Лицата по ал. 1 трябва да имат постоянен адрес - за физическите лица,
и седалище - за еднолични търговци и юридическите лица, на територията
на МИГ.



(4) Лицата по ал. 1, т. 9 могат да бъдат включени като допустими получатели на
финансова помощ само за мярката по чл. 52, т. b, т. ii от Регламент №
1698/2005 г.
(5) Не са допустими за подпомагане юридически лица или еднолични
търговци, имащи клон на територията на МИГ, ако юридическите лица или
едноличните търговци, открили клона, не отговарят на изискванията по
ал. 3.


