Финансиране за стартиране или модернизиране
на малък бизнес в селски райони

I.

Условия за подпомагане

Безвъзмездната финансова помощ се отпуска на стартиращи или действащи предприятия,
които осъществяват дейност, различна от земеделие и преработка на земеделски продукти на
територията на 231 общини в България – селски райони - виж приложен списък.

Размер на финансирането: 75% от общите допустими разходи, но не повече от 200 000
евро
Минимална стойност на допустимите разходи – 10 000 евро. Максимална стойност на
инвестицията 600 000 евро. Подпомагането е с най-висок интензитет при инвестиция от 520 000
лв.
Кой може да кандидатства:






микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по
Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията – с
персонал до 9 души вкл. и оборот или стойност на активите до 3 900 000 лв.
земеделски производители със стопанства със стандартен производствен обем над
8 000 евро.
физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
бенефициентите трябва да имат седалище/клон или съответно постоянен адрес за
физическите лица на територията на селски район и дейността да се извършва на
територията на селски район

Области, в които може да се инвестира:







туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти, развитие на туристически
услуги); Не се финансират туристически услуги в курортни комплекси и населени места
по черноморското крайбрежие и планински курорти с развит масов туризъм – виж списък
по-долу
производство или продажба /търговия/ на продукти, различни от селскостопанска
продукция или преработени земеделски суровини /включени в Приложение 1 от Договора
за създаване на Европейската общност/
развитие на услуги във всички сектори например: грижи за деца, възрастни хора, хора с
увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и
услуги базирани на ИТ и др.;
производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено
потребление;
развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на
посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

Какво се финансира:





изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество;
закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната
стойност на активите;
общи разходи, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари,
свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост,
включително проучвания за техническа осъществимост;
нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и
придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

Плащания:




Авансово плащане до 50% от договорената субсидия срещу банкова гаранция/договори
за поръчителство
едно или две междинни плащания на обособени етапи от проекта
Окончателно плащане – възстановяване на съответния процент от вложените средства
на инвеститора след физическа и документална проверка на реализирания проект и след
приспадане на изплатените авансови и междинни плащания.

При оценката на проектните предложения приоритет ще се дава на :
Проекти от избрани сектори на икономиката






селски, еко и културен туризъм и др. алтернативни форми на туризъм;
производствени дейности
сектори от Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия
като– производство на компютри, оптика и електроника, автомобили и други превозни
средства, метални изделия, машиностроене, печатарска промишленост и записани
носители, текстил, филми и ТВ продукция, звукозапис, информационни технологии,
информационно услуги, издателска дейност, научна и развойна дейност
инвестиции за развитие на „зелена икономика“, в т. ч. и за технологии, водещи до
намаляване на емисиите на праховите частици, съгласно Регламент за прилагане на
директива 2009/125/ЕС;

Проекти, включващи иновации;
Проекти, създаващи нови работни места
Проекти на действащи фирми от съответния сектор:



кандидати, притежаващи опит или образование в сектора, за който кандидатстват;
кандидати, осъществявали дейност най-малко 3 години преди датата на
кандидатстване;

Проекти на специфични земеделски производители:
 Кандидати, одобрени по подмярка „Стартова помощ за неземеделски дейности“;
 Проекти на тютюнопроизводители;
Териториално предимство:



Проекти от Северозападен и/или
Северен централен район

II.

Очакван прием: 12.2017г -индикативен.

Списък на населените места с развит масов туризъм
и курортните комплекси в селските райони

В посочените по-долу селища няма да се финансират проекти за селски или друг туризъм
1.

Списък на населени места с развит масов туризъм:
Гр. Созопол;
Гр. Приморско;
Гр. Самоков;
Гр. Банско;
Гр. Несебър;
Гр. Балчик.

2.

Списък на курортни комплекси:
Курортен комплекс „Албена“, община Балчик;
Ваканционно селище „Елените“, община Несебър;
Курортен комплекс „Слънчев бряг“, община Несебър;
Ваканционно селище „Дюни“, община Созопол;
Курортен комплекс „Международен младежки център – Приморско“, община Приморско;
Курортен комплекс „Пампорово“, община Чепеларе;
Курортен комплекс „Боровец“, община Самоков.

За повече информация заповядайте за среща в нашия офис.

