идеите в действие

Програма/схема:
мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски
продукти”
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.
Цели:
Финансова помощ по тази мярка се предоставя за подобряване на цялостната
дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия
от хранително-преработвателната и горската промишленост.

Краен срок:
не

Какво се финансира?
1. изграждане и/или модернизиране на сгради и други недвижими активи,
свързани с производство, преработка и/или маркетинг, включително събаряне на
стари сгради и производствени съоръжения;
2. закупуване на сгради и друга недвижима собственост, използвана за
производството;
3. закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване
на производствения процес и маркетинга, в т.ч. за:
а) преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване, сушене и съхраняване
на суровините или продукцията;
б) производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;
в) опазване компонентите на околната среда;
г) производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за
собствените нужди на предприятието, както и за продажба в случай на
преработка на първична и вторична биомаса от растителни и животински продукт;
д) подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и
храните;
4.

закупуване

на

специализирани

транспортни

средства,

свързани

с

подобряване на производството, осигуряване на суровини и реализация на
продукцията;
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5. изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории,
които

са

собственост

на

кандидата,

разположени

са

на

територията

на

предприятието и са за нуждите на производствения процес;
6. материални инвестиции за постигане на съответствие с нововъведени
стандарти на Общността
7. материални инвестиции за постигане на съответствие с действащи
стандарти на Общността за предприятия с преходен период в секторите "мляко и
млечни продукти" и "месо и месни продукти";
8. закупуване на земя за изграждане на недвижими активи, свързани с
производствената дейност;
9. нематериални инвестиции за покриване на международно признати
стандарти за:
а) въвеждане на системи за управление на предприятията като ISO: ISO
9001:2000; ISO
14001:2004 (EMAS); ISO 900; ISO/TR 10013:2001; ISO 19011:2002; ISO
27001; системи за управление, базирани на информационни технологии и др.;
б) подготовка за сертификация по НАССР (Анализ на опасностите и контрол
на критичните точки);
в) въвеждане на Добри производствени практики в предприятията;
10. закупуване на софтуер;
11. разходи, свързани с проекта, като разходи за предпроектни проучвания,
такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, технико-икономически
оценки

и

анализи,

маркетингови

стратегии,

разработване

на

бизнесплан,

придобиване на ноу-хау, патенти и лицензи, необходими за изготвяне и
изпълнение на дейностите по проекта.

Кой може да кандидатства? Изисквания?
За подпомагане могат да кандидатстват еднолични търговци или юридически
лица, които отговарят на следните условия:
1. Да са микро-, малки или средни предприятия по смисъла на Закона за малките
и

средните

предприятия

или

да

са

междинни

предприятия

("междинни

предприятия" са предприятия, които не са микро-, малки или средни, но са със
средносписъчен брой на персонала, по-малък от 750 души, или с годишен оборот,
който не превишава левовата равностойност на 200 милиона евро).
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2. Да са с не повече от 25 на сто държавно или общинско участие.
3. Да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

Изисквания към проектите:
Финансова помощ се предоставя и за преработка и/или маркетинг на горски
продукти за инвестиции, свързани с използване на дървесината като суровина, и
е

ограничена

до

работни

операции,

извършвани

преди

индустриалната

преработка и преди производството на мебели само за микропредприятия.
В случай, че кандидатът преработва само собствени земеделски продукти, е
допустим за финансова помощ, ако над 50 на сто от неговия доход за предходната
година е от преработка на земеделски продукти.
Кандидатите представят бизнес план, по образец, за период не по-малък от 5
години, който показва икономическа устойчивост на инвестицията. Бизнес-планът
трябва да показва подобряване на цялостната дейност на предприятието на
кандидата чрез постигане на една или повече от целите по мярката.
Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата
равностойност на 10 000 евро
Максималният размер на общите допустими разходи за периода 2007 - 2013 г.
за един кандидат е левовата равностойност на 4 000 000 евро.

Безвъзмездно финансиране:
Между 5 000 и 2 000 000 €
Финансовата помощ е в размер на 50 на сто от общите одобрени инвестиционни
разходи за микро, малки и средни предприятия и 25 на сто от общите одобрени
инвестиционни разходи за междинни предприятия.

Съфинансиране от страна на бенефициента:
Между 50% и 75% от стойността на общите допустими разходи

Плащания:
Авансово, междинно и окончателно
Авансовото плащане е в размер до 20 на сто от стойността на одобрената
финансова помощ по проекта.
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Авансовото плащане се допуска, при условие че неговият размер надвишава
левовата равностойност на 2000 евро.
Междинното плащане е допустимо за одобрена обособена част от инвестицията,
при условие че неговият размер надвишава левовата равностойност на 5000 евро.

Източник на информация:
http://www.mzh.government.bg
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