Инвестиции в земеделски стопанстваусловия за финансиране по ПРСР 2014-2020г.
І. Условия за подпомагане
Размер на финансовата помощ:
Максимална стойност за един кандидат 1 000 000 евро за период 2015-2020г.
Максимална стойност на инвестициите в земеделска техника : 500 000 евро
Безвъзмездна финансовата помощ е от 50 % до максимум 60 % от одобрените разходи по
проекта.
Допълнителна субсидия за
 проекти на млади земеделски производители
 проекти на територията на необлагодетелствани райони или Натура 2000
 за инвестиции по ангажименти на кандидата по мярка „Биологично земеделие“

Какво ще се финансира:
1. Закупуване/придобиване, строителство или обновяване на сгради и друга недвижима
собственост, използвана за земеделското производство в стопанство, включително
такава използвана за опазване на околната среда.
2. Закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими
за подобряване на земеделския производствен процес, включително свързани с
опазване на околната среда, съхранение и подготовка за продажба на земеделска
продукция от стопанството, получаване на топлинна и/или електро- енергия, необходими
за земеделските дейности в стопанството, подобряване на енергийната ефективност.
Напоителни съоръжения
3. Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения
от десертни лозя, медоносни дървесни видове /за производство на мед/ и други бързо
растящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на био-енергия.
4. Инвестиции за постигане на съответствие с нововъведените стандарти на Общността.
5. Инвестиции за постигане на съответствие със съществуващи стандарти на Общността за млади земеделски производители, получаващи подкрепа по мярка 6.1.
6. Инвестиции за съоръжения и съответно оборудване необходимо за производството на
мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки.
7. Рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови дренажни съоръжения и
свързана малка инфраструктура, както и закупуване на техническо оборудване за тяхната
експлоатация.
8. Закупуване на земя, необходима за изграждане/модернизиране на сгради, помещения и
други недвижими активи предназначени за земеделските производствени дейности и/или
за създаване/презасаждане на трайни насаждения /до 10 % от общия размер на
допустимите инвестиционни разходи/
9. Закупуване на специализирани земеделски транспортни средства – като например
камиони, цистерни за събиране мляко, хладилни превозни средства за транспортиране
на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици, и др.
10. Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси,
хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и
икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на
проекта.
11. Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на
търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”;

12. Закупуване на софтуер;
13. Разходите свързани за достигане съответствие с международни признати стандарти,
като въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства,
въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация.
Кой може да кандидатства:
Кандидатите за подпомагане следва да са регистрирани земеделски
производители в съответствие със Закона за подпомагане на земеделските
производители;
2. Минималния стандартен производствен обем на стопанството на кандидата
следва да бъде не по малко от 8 000 евро;
3. Кандидатите, юридически лица следва да докажат доход от земеделска дейност
Изключение от т.3 е възможно за новоучредени фирми до 1 година преди кандидатстване,
когато са за инвестиции в селски райони и следните сектори : „животновъдство“, „плодове и
зеленчуци“, производство на „етерично –маслени и медицински култури“ и производство на
технически култури
1.

Изплащане на безвъзмездната помощ
Възможна е комбинация от следните плащания:
 Авансово плащане на до 50% от договорената субсидия срещу банкова гаранция в
размер 100% от стойността на аванса.
 Едно или две междинни плащания на обособени етапи от проекта
 Окончателно плащане – възстановяване на % от вложените средства на инвеститора
след физическа и документална проверка на реализирания проект след приспадане на
изплатените авансово и междинни плащания.
При оценката на проектните предложения приоритет ще се дава на:
1. Проекти с инвестиции и дейности, насочени в сектор "Плодове и зеленчуци"
2. Проекти с инвестиции и дейности, насочени в сектор "Животновъдство"
3. Проекти с инвестиции и дейности, насочени в сектор "Етеричномаслени и медицински култури"
4. Проекти от кандидати - тютюнопроизводители
5. Проекти с инвестиции и дейности от стопанства за производство на биологични продукти (не
получават точки, стопанства в преход)
6. Проекти, при които изпълнението на одобрените инвестиции и дейности води до осигуряване
на допълнителна заетост в земеделските стопанства и такива, които запазват съществуващи
работни места над 5 / минимум три годишна история като ЗП/
7. Проекти на земеделски стопани до 40 години, одобрени за подпомагане по мерки 112 или 141
от ПРСР 2007 - 2013 и подмерки 6.1 и 6.3 от ПРСР 2014 - 2020 и не са получавали подкрепа по
мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" и подмярка 4.1 "Инвестиции в
земеделските стопанства" от ПРСР 2014 - 2020
8. Проекти с инвестиции и дейности, които се изпълняват на територията на селски район, в
Северозападен район, в необлагодетелствани райони, на места по Натура 2000
9. Проекти с инвестиции и дейности за повишаване на енергийната ефективност в стопанствата
10. Проекти с инвестиции и дейности за иновации в стопанствата
11. Проекти за колективни инвестиции и такива, представени от групи/организации на
производители на земеделски продукти
12. Проекти с инвестиции за строителство или обновяване на сгради, помещения и на друга
недвижима собственост, включително съоръжения, оборудване и машини различни от
земеделска техника, които са монтирани в тях
13. Проекти с инвестиции и дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда,
и/или инвестиции, осигуряващи съответствие на стопанството с изискванията на стандартите
на ЕС.

ІІ. Важни насоки и основни стъпки за реализирането на успешен проект:
1. Структуриране на концепцията на проекта в зависимост от условията за подпомагане
2. Избор на консултант, който да подпомага организирането на подготовката на
съпътстващата документация, да следи промените в условията на мярката, формата на
документите, съвместно с инвеститора да обсъжда нюанси/елементи в проекта, които ще
повишат максимално оценката на качеството на проектното предложение.
3. Предприемане на действия, така че потенциалния кандидат да отговаря на условията за
кандидатстване
4. При строително ремонтни дейности, възлагане навреме на проектирането и изготвянето
на техническия проект, тъй като проектната документация изисква влязло в сила
разрешение за строеж и остойностено строителство – избрана строителна фирма
изпълнител
5. Технологично проектиране и избор на доставчици на оборудване, техника и др.
6. Изготвяне на формалните документи по избор на доставчици и изпълнители – процедури
по събиране на оферти, оценката им, сключване на договори
7. Изготвяне на бизнес план и съпътстващи заявления, декларации според изискванията на
програмата
8. Входиране на окомплектовано проектно предложение в ДФ Земеделие и проследяване
на оценката на проекта. Подписване на договор за субсидия
9. След одобрението на проекта стриктно спазване на изискванията на ДФ Земеделие за
изпълнение и отчитане на проекта. Отчитане на възникнали казуси, отклонение от
планираното в проекта НАВРЕМЕ.
10. Подаване на документи, отчитащи извършените етапи на проекта. Получаване на
субсидията
11. Съблюдаване на изискванията за осъществяване на дейност в рамките на следващите 3
години след изплащане на помощта.

Прием 26.10-07.12.2016г.
За повече информация заповядайте за среща в нашия офис.

