
Мярка 1.3: Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски стопанства 

Цели и обхват на мярката   

Мярката, допринася за постигането на Цел 1 на стратегията за ВОМР и за 

хоризонталните приоритети чрез дейности целящи:   

1. Повишаване качеството на работната сила и развитие на човешкия капитал в 

земеделието на територията на МИГ Исперих, приоритетно сред дребните и 

малки за общината земеделски производства; 

2. Насърчаване хоризонталните връзки в селското стопанство на територията, чрез 

обмяна и споделяне  на опит, знания и добри практики за развитие на сектора. 

Мярката пряко адресира установената нужда от повишаване на човешкия капитал в 

земеделието на община Исперих – особено сред дребните и средните производители за 

нетрадиционни за общината земеделски производства. Чрез мярката ще се постига 

трансфер на знания и иновации за устойчиво земеделско развитие на микро ниво чрез 

обмяна на опит и добра практика. На ниво сектор ще се постига по-балансирано 

развитие на земеделския сектор, създаване на по-разнообразна суровинна база за 

преработка на територията на МИГ, както и предпоставки за по-висока туристическа 

привлекателност на основата на устойчиви туристически продукти. 

Мярката допринася за  националните целите на ВОМР (цел 2, 3, 4 и 6) и пряко за 

приоритет 1 на ПРСР чрез преноса на нови знания.  

Допустими получатели 

Бенефициенти по мярката са организациите, които предоставят трансфер на знания 

чрез посещения на земеделски и горски стопанства. Организациите трябва да 

извършват научно-изследователска дейност или да извършват образователна или 

обучителна дейност в областта на селското стопанство или горското стопанство или 

биотехнологиите или хранителните технологии или да извършват дейности в 

неправителствения сектор в областта на селското или горското стопанство или 

околната среда или водите. 

 Висши училища, акредитирани по Закона за висшето образование с актуални 

акредитации за обучение по минимум едно от професионалните направления 

„Растениевъдство“, „Растителна защита“, “Животновъдство“, „Ветеринарна 

медицина“, „Хранителни технологии“, „Биотехнологии“; 

 Професионална гимназия, или ЦПО по Закона за професионалното образование 

и обучение и да имат право да обучават по професии от професионални 

направления 621 „Растениевъдство и животновъдство“, 623 „Хранителни 

технологии“, 640 „Ветеринарна медицина“. 

 Научни институти или опитни станции, които извършват научни изследвания и 

научно обслужване в областта на селското стопанство или горското стопанство 

или околната среда или биотехнологиите или хранителните технологии и да са 

организации по Закона за Селскостопанската академия, Закона за Българската 

академия на науките, Закона за горите.  



 Неправителствена или браншова организация с предмет на дейност в областта 

на селското стопанство или в областта на горското стопанство или в областта на 

опазване на околната среда или в областта на водите.  

Допустимите получатели трябва да отговарят на изискванията на Наредба 

22/14.12.2015 г. 

Допустими дейности  

Подпомагат се дейности по организиране на групи от земеделски стопани от 

територията на МИГ Исперих и провеждането на посещения за краткосрочен обмен на 

опит в земеделски стопанства.  

Посещенията ще се извършват в земеделски стопанства на територията на МИГ 

Исперих, с цел запознаване с конкретен проблем или начин на изпълнение на дадена 

работа или организация на работата и обмяна на опит между участниците.  

Посещенията на стопанства трябва да са насочени към запознаване с методите и/или 

технологиите за устойчиво селско стопанство, диверсификация на стопанствата в/извън 

земеделието, участието на стопанствата в къси вериги на доставки, разработването на 

нови възможности за стопанска дейност и на нови технологии.  

В стопанство, избрано за нуждите на обмяната на опит се извършва демонстриране на 

практиките и обектите, които са предмет на обмяната на опит, от представител на 

обучаващата организация или представянето се извършва от собственика или 

управителя на стопанството.  

Продължителността на посещението и провеждането на краткосрочния обмен на опит в 

земеделско стопанство е еднодневна.  

Участници в посещенията са регистрирани земеделски производители, развиващи 

основна земеделска дейност на територията на Исперих, и работещите в тях членове на 

семейството или наети. 

Допустими разходи 

Финансова подкрепа се предоставя и може да се използва за финансиране на разходи, 

които са допустими съгласно приложимото за програмния период европейско и 

национално законодателство, включително разпоредбите на Регламент № (EC) 

1303/2013, Регламент (EC) 1305/2013. 

При спазване на горните изисквания допустими са следните видове разходи: 

1. Разходи за възнаграждения за преподаватели (хонорари) и собственика или 

управителя на стопанството, което се посещава;  

2. Разходи за пътни на преподавателите; 

3. Разходи за нощувки и дневни на преподавателите;  

4. Разходи за наем;  

5. Разходи за материали, свързани с демонстрираните практики;  

6. Разходи за осигуряване на материали за участниците;  

7. Разходи за кафе паузи и обяд за участниците; 

8. Административни разходи за организация на посещението - до 20% от преките 

разходи 

9. Предварителни разходи за разработване на: 

 Кратка учебна програма с тема, цели и задачи на посещението на стопанството 

за обмяна на опит;  



 Обосновка на избраното стопанство за посещение във връзка с учебната 

програма;  

 Описание на стопанството и конкретните практики или обекти, които ще се 

представят при посещението;  

 Теми за дискусия с участниците в посещението и обмяната на опит.  

Финансови условия  

Подпомагането е до размера на реално извършените разходи за краткосрочен обмен на 

опит и посещения в земеделски стопанства.   

Максимално допустимата помощ за 1 лице, участник в еднодневно посещение е 300 

лв.  

Максималният интензитет на помощта е 100%.  

Размерът на общия публичен принос за мярката е 18 000 лв.  

Критерии за оценка на кандидатите и относителната им тежест 

Процесът на избиране на проекти за финансиране ще се осъществява с публични обяви, 

като при избора ще се прилагат критериите, дадени в таблицата по-долу. 

Критерии и показатели  
Подпомагат се проекти, получили обща оценка най-малкото 30 т.   

Максимален 

брой точки 
1. Обосновка на тематика за обмяна на опит/учебно съдържание  40 
Приложимост на тематиката на практическото посещение за демонстрация 

и/или обмяна на опит за съответния сектор или проблем 
0-40 

 

2. Опит на екипа 20 

Професионален опит на преподавателя или собственика/управителя на 

стопанството 

0-20 
 

3. Материална база в демонстрационното стопанство 40 

Съответствие на стопанството за демонстриране на практики и обмяна на 

опит и съпоставими обекти, предмет на тематиката при обмяна на опит 
0-40 

Максимален брой точки   100 

 

 

 


