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Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на  
Сдружение „Местна инициативна група – Радомир – Земен“ № РД 50-48/03.05.2018 г. 

 

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ  

 

 

 

по процедура BG06RDNP001-19.599 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 6.4.1. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“,  

с финансиране по ПРСР 2014-2020 г. 

 

Дата на 

разясненията 

МИГ 

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос Разяснения от МИГ 

09.11.2022 г. Въпрос постъпил чрез ИСУН на 07.11.2022 г. 

 

Здравейте! 

Инвестиция по проект ще се използва за 2 продукта 

едновременно като единия е иновативен, а другия -

не. По какъв начин ще се определи дали тази 

инвестиция /в случай на допустимост/ отговаря на 

критерий 1. Иновативност - въвеждане на нови за 

територията 

практика, и/или услуга и/или продукт в 

предприятието над: "30 % от допустимите 

инвестиционни разходи по проекта са свързани с 

иновации в предприятието". 

Съгласно раздел 22 „Критерии и методика за оценка на 

проектните предложения“ от Условията за кандидатстване 

по процедурата, относно Критерий 1. „Иновативност – 

въвеждане на нови за територията практика, и/или услуга 

и/или продукт в предприятието: Изискване, за да бъдат 

присъдени точки по критерия: Над 30 % от допустимите 

инвестиционни разходи по проекта да са свързани с 

иновации в предприятието. Оценка: над 30 % от 

допустимите инвестиционни разходи по проекта са 

свързани с иновации в предприятието – 15 т.; над 50 % от 

допустимите инвестиционни разходи по проекта са 

свързани с иновации в предприятието – 20 т.“ 
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Благодаря! 

fpconsult_isun@abv.bg  

Съответствието с критерия, във връзка процентното 

съотношение се изчислява на база заявени допустими 

инвестиционни разходи свързани с иновации в 

предприятието спрямо общо заявените допустими разходи в 

предприятието по проектното предложение. 

 

 

 

Славчо Гебрев ................/п/.................. 

Председател на Управителен съвет 

на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ 
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