идеите в действие

ПРОГРАМА/СХЕМА:
Програма за развитие на селските райони 2014-2020

СХЕМА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ:
Подмярка:

4.2 — подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или
развитието на селскостопански продукти

ОСНОВНА ЦЕЛ:
Преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти включени в Приложение I към
Договора за функциониране на Европейския съюз, включително памук, с изключение на
риба и рибни продукти. Резултатът от производствения процес може да бъде продукт,
който не е включен в обхвата на Приложение І.

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1 септември до 31 октомври 2017

КАКВИ ПРОЕКТИ СЕ ФИНАНСИРАТ?
Подкрепа се предоставя на територията на цялата страна за новосъздадени и
съществуващи предприятия за инвестиции в материални и/или нематериални активи
подобряващи цялостната дейност на предприятията. Инвестициите, обект на подкрепа
следва да са свързани с:


Преработка и/или маркетинг на продукти в обхвата на Приложение I към Договора
за функциониране на Европейския съюз или на памук, с изключение на рибни
продукти;



Развитие на нови продукти, процеси и технологии за продукти в обхвата на
Приложение I към Договора за функциониране на Европейския съюз или на памук,
с изключение на рибни продукти;

Подкрепата ще бъде насочена към закупуване и изграждане на инвестиции, свързани с:


Инвестиции в процеси и технологии за производство на продукти, включително
такива свързани с къси вериги на доставка;



Инвестиции свързани с изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и
други недвижими активи необходими за производството и маркетинга;
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Инвестиции в инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на
производствения процес и маркетинга;



Инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане,
замразяване и сушене с цел запазване качеството на продукцията и суровината;



Инвестиции в специализирани транспортни средства за превоз на суровини и/или
готова продукция, включително хладилни транспортни средства;



Инвестиции свързани с внедряването на системи за управление на качеството;



Инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за
собствено потребление;



Инвестиции за постигане съответствие със стандартите на Общността, включително
пречиствателни съоръжения.

КАКВИ ДЕЙНОСТИ СЕ ФИНАНСИРАТ?
Материални инвестиции:
1. Разходи за изграждане, придобиване и модернизиране на
недвижими активи необходими за производството и маркетинга;

сгради

и

други

2. Разходи за закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване
на производствения процес и маркетинга в т.ч. за преработка, пакетиране,
охлаждане, замразяване, сушене и съхраняване, за производство на нови продукти,
въвеждане на нови технологии и процеси, за опазване на околната среда, за
производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, включително чрез
преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса, за
подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на
качеството и безопасността на суровините и храните;
3. Разходи закупуване на специализирани транспортни средства, включително
хладилни такива, за превоз на суровините и/или на готовата продукция
използвани и произвеждани от предприятието;
4. Разходи за изграждане и/или модернизиране на лаборатории за нуждите на
предприятието;
5. Разходи за инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на
Общността;
6. Разходи закупуване на земя, необходима за изграждане/модернизиране на сгради,
помещения и други недвижими активи предназначени за производствена дейност
/до 10 % от общия размер на допустимите инвестиционни разходи /Съгласно Раздел
8.1/.
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Нематериални инвестиции:
1. 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. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на
допустимите инвестиции по проекта. /Съгласно Раздел 8.1/;
2. 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”;
3. Закупуване на софтуер;
4. Разходите свързани за достигане съответствие с международни признати стандарти, само
в случаите, в които същите част от общ проект на кандидата:
5. Разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на
кчеството и подготовка за сертификация в предприятията.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА? ИЗИСКВАНИЯ?
Бенефициенти:


Земеделски производители регистрирани съгласно Закона за подпомагане на
земеделските производители и Групи/Организации на производители;



Предприятия /Физически и Юридически лица/, включително пазари
производители регистрирани съгласно Закона за стоковите борси и тържища.

на

Кандидати земеделски производители, който отговарят на определението за „малко
стопанство“ няма да бъдат подпомагани по мярката.


Кандидатите следва да са физически или юридически лица регистрирани по
Търговския закон или Закона за кооперациите, които са микро, малки, средни и
големи предприятия, дефинирани съгласно Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията.



Кандидатите следва да представят бизнес план, доказващ подобряване на
дейността на стопанството/предприятието чрез прилагане на планираните
инвестиции и дейности подробно описани в представения бизнес план.



Минималния стандартен производствен обем на кандидатите
производители следва да бъде не по - малко от 8 000 евро.

земеделски

Кандидатите групи/организации на производители трябва да отговарят на следните
условия:


Кандидатите трябва да са признати като организация на производители, в
съответствие с националното и/или европейското законодателство за организации
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на производители и/или одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на
групи и организации на производители”;


Инвестициите следва да са пряко свързани с основата земеделска дейност на
членовете и основна за групата/организацията;



Бизнес планът трябва да показва подобряване на цялостната дейност на
стопанствата на членовете на групата/организацията чрез прилагане на
планираните инвестиции и дейности и че инвестициите са от полза на цялата
организация на производители.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТИТЕ:
Инвестиционните проекти, които има възможоност да попаднат в обсега на схемите за
подпомагане по първи стълб от ОСП ще бъдат проверявани индивидуално за възможно
двойно финансиране.
„Плодове и зеленчуци”
Организациите на производителите няма да бъдат подпомагани по подмярката за дейности
включени за подпомагане в техните Оперативни програми, съгласно Регламент (EC) №
2200/96.
„Вино”
Финансовата помощ по подмярката няма да бъде предоставяна за инвестиции допустими
за подпомагане по „Национална програма за подпомагане на лозаро – винарския сектор“ в
съответствие с Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. Ще бъдат
осигурени контролни проверки с цел избягване на двойно финансиране, които ще се
прилагат за всеки инвестиционен проект по подмярката. По подмярка 4.2 няма да се
подпомагат дейности свързани с инвестиции за производство на лозаро-винарски продукти
и общи разходи свързани с тях допустими за подпомагане по „Национална програма за
подпомагане на лозаро – винарския сектор“.
„Пчеларство”
Ще бъдат осигурени контролни проверки с цел избягване на двойно финансиране, които
ще се прилагат за всеки инвестиционен проект по мярката. За инвестициите свързани с
преработката на пчелен мед ще бъде направено пълно разграничение между инвестициите
подпомагани по подмярка 4.2 и тези подпомагане по „Национална програма по пчеларство
2014-2016“. В рамките на ПРСР 2014-2020 ще се подпомагат микро-, малки, средни и
големи предприятия за инвестиции в рамките на самите предприятия. Ще бъдат осигурени
контролни проверки с цел избягване на двойно финансиране, които ще се прилагат за
всеки инвестиционен проект по подмярка 4.2.
„Тютюн”
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Инвестиционни дейности няма да бъдат подпомагани в сектор „Тютюн“. Производители на
тютюн ще се подпомагат за дейности извън /диверсификация/ производството на тютюн.
„Зехтин”
Производството, преработката и маркетинга на зехтин няма да бъдат подпомагани по ПРСР.
„Хмел”
Дейностите, подпомагани по чл.6 от Регламент (EC) № 1952/2005 няма да бъдат
подпомагани по ПРСР.
„Захар”
В рамките на ПРСР няма да се подпомагат инвестициите за преработката на суровини за
производство на захар и/или сладкарски изделия.

Няма да се подпомагат инвестиции, за които е установено, че ще оказват отрицателно
въздействие върху околната среда.
Подкрепа ще бъде предоставена за инвестиции
стандартите на Общността.

за постигане на съответствие със

Списъкът на нововъведените стандарти на Общността и правното основание, за чието
въвеждане се осигурява подкрепа по мярката ще бъде посочен в Приложение към
Програмата.
Финансова помощ за инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни
източници ще се предоставя само за покриване нуждите на предприятията. По мярката
няма да се предоставя подкрепа за продажба на електрическа, топлинна енергия и/или
енергия за охлаждане.
Проекти с включени инвестиции за производство на електрическа, топлинна енергия и/или
енергия за охлаждане за собствено потребление ще се подпомагат, в случай, че същите не
надхвърлят необходимото количество енергия за покриване собствените нужди на
предприятието. Капацитетът на инсталациите, които са обект на подпомагане не трябва да
надвишават мощност от 1 мегават.
За проекти с инвестиции за производство на биоенергия кандидатът трябва да докаже
наличието на суровинна база.
Инвестициите в производство на електроенергия от биомаса не се подпомагат по
подмярката, ако те не произвеждат най-малко 10% топлинна енергия
Използваните суровини от зърнени и други богати на скорбяла култури, захарни култури,
маслодайни култури и суровини, които се използват за фуражи с цел производство на
биоенергия, включително биогорива се ограничават до 20%:
Ограниченията от 20% не се прилагат за отпадъчни продукти от тези култури, които не се
използват за фуражи.
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Проекти за производство на биогорива и течните горива от биомаса се подпомагат при
условие, че отговарят на критериите за устойчивост, определени в чл. 37-40 от Закона за
енергията от възобновяеми източници (например: не са отглеждани върху терени с голямо
значение за биоразнообразието, с високи въглеродни запаси, не са добити от суров
материал, отглеждан на земя, която е била торфище, водят като резултат при
потреблението на произведените от тях биогорива и течни горива от биомаса до
намаляване на емисиите на парникови газове, са отглеждани в съответствие с чл. 38
ЗЕВИ).
В случай на проекти на земеделски производители за колективни инвестиции е необходимо
всички ЗП участващи в дружеството кандидат да отговорят на критериите за допустимост
по мярката и да нямат доминиращо влияние в управлението на дружеството кандидат.
Дружеството получател на финансова помощ за проекти за колективни инвестиции следва
да е регистрирано съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.
Няма да се подпомагат проекти включващи единствено маркетинг на продукти, с
изключение на случаите, когато кандидатът е пазар на производители и/или когато тези
продукти са получени в резултат на преработка, извършена от кандидата.
Подпомагане ще се предоставя за избрани първични производствени сектори свързани с
преработката/маркетинг на продукти, описани в Приложение І на Договора за
функциониране на Европейския съюз и памук.
1.Мляко и млечни продукти, включително яйца от птици,
2.Месо и месни продукти,
3.Плодове и зеленчуци, включително гъби,
4.Пчелен мед,
5.Зърнени, мелничарски и нишестени продукти,
6.Растителни и животински масла и мазнини,
7.Технически и медицински култури, включително маслодайна роза и билки,
8.Готови храни за селскостопански животни,
9.Гроздова мъст, вино и оцет,
10.Производство на енергия чрез преработка на растителни и животински продукти с
изключение на биомаса от рибни продукти.

ПАРТНЬОРСТВО:
/
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ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТИТЕ:
.........

БЮДЖЕТ:
..............

БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ:
Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е в рамките
на 15 000 евро.
Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане
на Програмата е в рамките на 3 000 000 евро.
Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за интегриран проект за
периода на прилагане на Програмата е в рамките на 3 000 000 евро.
Максималният размер на допустимите разходи за проекти, представляващи колективни
инвестиции представени от 6 до 10 производители за периода на прилагане на Програмата
е в рамките на 4 000 000 евро.
Максималният размер на допустимите разходи за проекти, представляващи колективни
инвестиции представени от над 10 производители и/или групи/организации на
производители за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 5 000 000 евро.

ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА:
Финансовата помощ е в размер на 50 % от общия размер на допустимите за финансово
подпомагане разходи и 40% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане
разходи за големи предприятия по смисъла на Закона за МСП.
Размерът на финансовата помощ се увеличава с 10 % от общия размер на допустимите за
финансово подпомагане разходи в следните случаи:


За проекти с дейности, подпомагани по линия на ЕПИ.

Максималното комбинирано подпомагане за един бенефициент е не повече от 90 % от
общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
Помощта за инвестиции свързани с преработка и/или маркетинг се отпуска в съответствие
с Регламент (ЕС) №702/2014 на Комисията относно деклариране на някои категории
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помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими
с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на
Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1857/2006 на Комисията, в случаите на
преработка на продукти от Приложение І в продукти извън Приложение І:

ПЛАЩАНИЯ:
Допустими са авансови плащания в размер до 50% от одобрената финансова помощ.

ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ:
http://prsr.government.bg/index.php/bg/sections/l2/101
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ПРИЛОЖЕНИЕ I „СПИСЪК ПО ЧЛ. 38 ОТ ДОГОВОРА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЕС”

І¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤џ
¦
1
¦
2
¦
Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°
¦
Номер в
¦
Описание на продуктите
¦
¦Брюкселската ¦
¦
¦номенклатура ¦
¦
Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°
¦
Глава 1 ¦Живи животни
¦
¦
Глава 2 ¦Месо и карантия
¦
¦
Глава 3 ¦Риба, ракообразни и мекотели
¦
¦
Глава 4 ¦Млечни продукти; яйца от птици; натурален пчелен мед
¦
¦
Глава 5 ¦
¦
¦
05.04
¦Черва, мехури и стомаси на животни (освен риба), цели и
¦
¦
¦части от тях
¦
¦
05.15
¦Животински продукти, които не са посочени или включени
¦
¦
¦другаде; мъртви животни по Глава 1 или Глава 3, негодни за
¦
¦
¦човешка консумация
¦
¦
Глава 6 ¦Живи дървета и други растения; луковици, корени и пр;
¦
¦
¦откъснати цветя и декоративна зеленина
¦
¦
Глава 7 ¦Хранителни зеленчуци и някои корени и грудки
¦
¦
Глава 8 ¦Хранителни плодове и ядки; кори от дини, пъпеши или от
¦
¦
¦цитрусови плодове
¦
¦
Глава 9 ¦Кафе, чай и подправки, без мате (статия № 09.03)
¦
¦
Глава 10 ¦Зърнени продукти
¦
¦
Глава 11 ¦Продукти на мелничарската промишленост; малц; нишестени
¦
¦
¦продукти; глутен; инсулин
¦
¦
Глава 12 ¦Маслодайни семена и маслодайни плодове; различни видове
¦
¦
¦зърно, семена и плодове; промишлени и медицински растения;
¦
¦
¦слама и фураж
¦
¦
Глава 13 ¦
¦
¦ пред. 13.03¦Пектин
¦
¦
Глава 15 ¦
¦
¦
15.01.
¦Сланина и друга топена свинска мас; мас от домашни птици
¦
¦
15.02
¦Нетопена мас от волове, овце или кози; лой включително "от
¦
¦
¦първа ръка", произведена от споменатите мазнини
¦
¦
15.03
¦Стеарин от сланина, маслен стеарин и стеарин от лой; масло
¦
¦
¦от сланина, от мазнина и лой, неемулгирано, без примеси и
¦
¦
¦непреработени
¦
¦
15.04
¦Мазнини и масло от риба и морски бозайници, рафинирани и
¦
¦
¦нерафинирани
¦
¦
15.07
¦Готови зеленчукови масла, течни или твърди, сурови,
¦
¦
¦рафинирани или нерафинирани
¦
¦
15.12
¦Животински или растителни мазнини и масла, хидрирани,
¦
¦
¦рафинирани или нерафинирани, но без по-нататъшна обработка
¦
¦
15.13
¦Маргарин, заместители на сланина и други преработени
¦
¦
¦хранителни мазнини
¦
¦
15.17
¦Остатъчни продукти, получени от обработката на мастни
¦
¦
¦вещества или на животински или растителен восък
¦
¦
Глава 16 ¦Изделия от месо, риба, ракообразни и мекотели
¦
¦
Глава 17 ¦
¦
¦
17.01
¦Цвеклова и тръстикова захар, кристална
¦
¦
17.02
¦Други видове захар; захарен сироп, изкуствен мед (смесен
¦
¦
¦или несмесен с естествен); карамел
¦
¦
17.03
¦Меласи, обезцветени или не
¦
¦
17.05 (*)¦Ароматизирани или оцветени захари, сиропи и меласи,
¦
¦
¦но без
¦
¦
¦плодови сокове, съдържащи добавка на захар в каквото и да
¦
¦
¦е съотношение
¦
¦
Глава 18 ¦
¦
¦
18.01
¦Какао на зърна, цели или начупени, сурови или печени
¦
¦
18.02
¦Какаови шушулки, обвивки, люспи и отпадъци
¦
¦
¦
¦
¦
Глава 20 ¦Изделия от зеленчуци, плодове или други части от растения
¦
¦
¦
¦
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¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦

Глава 22 ¦
¦
22.04
¦Гроздова мъст в процес на ферментация или в процес на
¦
¦задържане на ферментацията по друг начин, освен чрез
¦
¦прибавяне на алкохол
¦
22.05
¦Вино от прясно грозде; гроздова мъст с ферментация в процес ¦
¦на задържане чрез прибавяне на алкохол (в това число мъст)
¦
22.07
¦Други ферментирали напитки (например сайдер, сок от круши и ¦
¦медовина)
¦
предишен ¦Етилов алкохол или неутрални видове спирт, било денатурирани ¦
22.08(*) ¦или не, с различен градус
¦
предишен ¦получени от селскостопански продукти, посочени в Приложение I¦
22.09(*) ¦ от договора, с изключение на ликьори и други
¦
¦спиртни напитки и сложни алкохолни субстанции (известни като ¦
¦"концентрирани екстракти") за производство на напитки
¦
22.10 (*)¦Оцет и заместители на оцета
¦
Глава 23 ¦Остатъци и отпадъци от хранително-вкусовата промишленост;
¦
¦готов фураж за животни
¦
Глава 24 ¦
¦
24.01
¦Непреработен тютюн, тютюневи отпадъци
¦
Глава 45 ¦
¦
45.01
¦Естествен корк, необработен, натрошен, гранулиран или смлян; ¦
¦отпадъчен корк
¦
Глава 54 ¦
¦
54.01
¦Лен, суров или преработен, но не преден; ленени кълчища и
¦
¦отпадъци (включително накъсани или нарязани парцали)
¦
Глава 57 ¦
¦
57.01
¦Естествен коноп (Саnnаbis sаtiva), суров или преработен, но ¦
¦не преден; кълчища и отпадъци от естествен коноп (включително¦
¦накъсани или нарязани парцали или въжета).
¦
Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°
¦
¦*Позиция, добавена с член 1 на Регламент 7а на Съвета на
¦
¦
¦Европейската икономическа общност от 18 декември 1959 г. (О) ¦
¦
¦№ 7 от 30.01.1991 г., стр. 71 - Специално издание (английска ¦
¦
¦редакция) 1959 - 1962 г., стр. 68)
¦
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤±
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