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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 МЯРКА 2.2 

„ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА“ НА ОП „ИНОВАЦИИ И 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г. 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

№ Критерий Мах оценка 

I. Икономическа и финансова стабилност на кандидата преди 

изпълнение на проекта 
19 

1. Коефициент на рентабилност на печалбата преди лихви, данъци 

и амортизации – EBITDA за три финансови години 

4 

 

2. Производителност на кандидата за три финансови години 4 

3. Приходи от износ за три финансови години 3 

4. Съпоставимост между средната стойност на EBITDA за три 

финансови години на кандидата и стойността на заявените общи 

допустими разходи по проекта 

4 

5. Коефициент на задлъжнялост спрямо последната финансова 

година 

4 

II. Капацитет на кандидата в инвестиционни проекти и 

управление 
6 

1. Инвестиционна дейност на кандидата за последните три 

финансови години 

3 

 

2. Внедрени машини/стандарти/системи за управление 3 

III. Ефект от изпълнението на проекта 10 

1. Вътрешна норма на възвръщаемост 4 

2. Нарастване на производителността 2 

3. Изменение на средните генерирани приходи от износ вследствие 

на инвестицията по проекта 

2 

4. Повишаване на ефективността на производствените разходи 2 

IV. Приоритизиране на проекти 15 

1. Тематично приоритизиране в областите на ИСИС 5 

2. Инвестиции за опазване на околната среда, вкл. такива, които 

допринасят за смекчаване на последиците от изменението на 

климата и приспособяване към тях 

5 

3. Устойчиво развитие 5 

V. Бюджет и ефективност на разходите 10 

1. Реалистичност на разходите по проекта 4 
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2. Реалистичност на плана за действие по проекта 3 

3. Проектното предложение осигурява устойчивост на резултатите 

и ефект от изпълнението на проекта, вкл. към стратегията за 

местно развитие 

3 

VI. Допълнителни специфични критерии към СМР определени 

от МИГ 

40 

1. Проектът е насочен към внедряване на нови продукти, процеси 

или нови услуги, иновативни за местната територия 

10 

2. Проектът е насочен към внедряване на нови продукти, процеси 

или услуги, иновативни за предприятието 

10 

3. Проектът е насочен към създаване на нови работни места 20 

 ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ 100 

 

 


