Кандидат

Община Ардино

Община Иваново

Въпрос
Населението на гр. Ардино по постоянен адрес към
15.12.2019 г. е 10 342 души, а по настоящ адрес е 4 423
души. Възможно ли е в тази ситуация да кандидатстваме
за населено място гр. Ардино или той ще бъде
недопустим.

Отговор
С цел осигуряване на единен подход при оценяване на изискванията за
допустимост и на критериите за подбор ще се ползват данните за
население по постоянен адрес по данни на ГД „ГРАО“ към 15.12.2019 г.
В този случай при
включване на гр. Ардино в целевата територия на концепцията по
проект „ГАЛОП“, тя няма да се счете за допустима.

Във връзка с поканата за подбор на концепции за местно
икономическо развитие във връзка с проект „ГАЛОП –
Растеж чрез активизиране на местния потенциал“, моля
да поясните как се определя размерът на
предоставената безвъзмездна финансова помощ и поконкретно какви са критериите за класифициране на
бенефициентите?

След одобряване на 10-те концепции по настоящата покана с
техническа помощ по ГАЛОП ще се пристъпи към разработване на
стратегии и бизнес планове за тях (в т.ч. конкретните проекти).
Същевременно, Програмният оператор ще финализира условията за
кандидатстване по малката грантова схема на Програма „Местно
развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на
уязвими групи“. Планира се тази схема да бъде отворена за проектите
от общините, включени в 10-те одобрени концепции. Размерът на
финансирането се предвижда да е от 5 000 до 200 000 евро за проект,
като безвъзмездната финансова помощ ще варира от 50% за частните
бенефициенти до 100% за публичните бенефициенти (общините).
1. Възможно е и допустимо съгласно Насоките по поканата.

1. Възможно ли е при разработване на концепцията да
включим като целева територия повече от едно
населено място в рамките на една община, в случая
Столична, като населените места към които е
насочена концепцията са в радиус до 10 км и общото
население на съответните населени места е под 10
000 жители?
Столична община

2. Допустимо ли е в целевата територия, заедно с
населени места тип „село“ да бъде включен и
квартал „Кремиковци“?

2. В Насоките по поканата е указано: „Всяка концепция следва да
обхваща определена целева територия (конкретно населено
място и/или група населени места) в рамките на общината“.
Населените места в Столична община съгласно Единния
класификатор
на
административно-териториалните
и
териториалните единици (ЕКАТТЕ) са:
Балша, гр. Банкя, Бистрица, Бусманци, гр. Бухово, Владая,
Войнеговци, Волуяк, Герман, Горни Богров Доброславци Долни
Богров Долни Пасарел Железница Желява Житен Иваняне Казичене
Клисура Кокаляне Кривина Кубратово Кътина Лозен Локорско Мало
Бучино Мировяне Мрамор Мърчаево Негован гр. Нови Искър
Панчарево Плана Подгумер Световрачене гр. София Чепинци Яна
В тази връзка включването на райони/квартали, които не са
населени места по ЕКАТТЕ, ще се счете за недопустимо.

