идеите в действие

Програма/схема:
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. (ПРСР).
мярка 223 ''Първоначално залесяване на неземеделски земи''

Краен срок:
неопределен

Какво се финансира?
1. Създаване на горски култури, което включва:
• изготвяне на технологичен план за залесяване;
• почвоподготовка;
• транспорт и временно съхранение на посадъчния материал;
• закупуване на посадъчен материал;
• разходи за труд при залесяване;
• ограждане на залесената територия.
2. Поддържане на създадените горски култури, което включва:
• попълване (презасяване или презасаждане);
• отглеждане на новосъздадените горски култури до 5 години след залесяването.

Кой може да кандидатства? Изисквания?
1.

Физически лица, еднолични търговци и юридически лица, собственици на

неземеделски земи с площ над 0,5 ха;
2. Общини притежаващи неземеделски земи с площ над 1,0 ха;
3. Държавни горски стопанства (ДГС), държавни ловни стопанства (ДЛС),
национални паркове и научноизследователски горски стопанства, стопанисващи
неземеделски земи с площ над 1.0 ха;

Изисквания към проектите:
• Финансова помощ сe предоставя за инвестиции, извършвани върху всички
неземеделски земи на територията на цялата страна, независимо от собствеността
им, попадащи в общини с лесистост по- малка от 60% или райони с висок и среден
риск от ерозия.
• Разходите за поддържане са допустими за подпомагане само при залесяване на
изоставена земеделска земя.
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• Недопустими за подпомагане са дейности, свързани със засаждане и отглеждане
на коледни дръвчета.
• Залесявания в местата по Натура 2000 са допустими за подпомагане само ако са
предвидени в плана за управление на съответното място.
• Финансова помощ сe предоставя и за предварителни разходи за изготвяне на
технологичен план за залесяване

Безвъзмездно финансиране:
Минималният размер на общите допустими разходи за проект - 1 200 евро
Максимален размер на общите допустими разходи за проект – 300 000 евро
Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер на:
1. 100% от общите допустими разходи по проект, чиито бенефициент е община от
селски район.
2. 80% от общите допустими разходи за проекти, които не отговарят на
изискванията по т. 1, но най-малко 75 % от територията, на която се осъществяват
се намира в необлагодетелстван район и/или в обхвата на местата по Натура 2000;
3. 70% от одобрените разходи по проекти, които не отговарят на условията по т. 1.
и т. 2.
За проекти в необлагодетелствани райони и/или в обхвата на местата по Натура
2000 ще се считат такива, за които са изпълнени едновременно следните условия:
•

Най-малко 75 % от територията, на която се осъществява проекта се намира в

необлагодетелстван район и/или в обхвата на местата по Натура 2000;
•

Движимите активи, които се подпомагат се използват за дейности на територия,

най-малко 75% от която се намира в необлагодетелстван район и/или в обхвата на
местата по Натура 2000

Съфинансиране от страна на бенефициента:
Между 0% и 30%

Плащания:
авансови, междинни и окончателни.

Източник на информация:
http://www.dfz.bg
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