Програма/мярка:
Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007-2013 година
Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”

Цели:
1.

подобряване цялостната дейност и конкурентоспособност на земеделските
стопанства чрез модернизирането на производствените условия и въвеждането
на нови процеси и технологии, допринасящи за производството на качествени
земеделски продукти;

2.

подобряване опазването на околната среда;

3.

спазване стандартите на Общността и подобряване на условията в земеделските
стопанства по отношение сигурността и безопасните условия на труд, хигиената
и хуманното отношение към животните.

Срок за кандидатстване:
Допълнително ще Ви информираме за точните начални и крайни дати за прием на
документи, които предстои да бъдат обявени от Държавен фонд "Земеделие".

Какви дейности/разходи се финансират?
Дейности:
1.

внедряване на нови продукти, процеси и технологии и подобряване на
наличните производствени материални и/или нематериални активи, и/или

2.

подобряване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на
земеделски продукти, и/или

3.

опазване на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и
отпадъци, и/или

4.

увеличаване използването на възобновяеми природни ресурси и подобряване на
ефективността на използваните при производството суровини, и/или

5.

подобряване условията на труд, и/или

6.

подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и
други условия на производство, и/или

7.

подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти, и/или

8.

подобряване на възможностите за производство, преработка и маркетинг на
биологични земеделски продукти.

Разходи:
1.

закупуване,
собственост,
включително
включително

строителство или обновяване на сгради и друга недвижима
използвана за земеделското производство на ниво стопанство,
такава, използвана за опазване компонентите на околната среда,
торосъбирателни площадки, складове за съхранение на биомаса,
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недвижими активи за третиране на отпадъчни води/утайки, съоръжения за
съхранение на силаж;
2.

закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови
машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския
производствен процес, включително за:
а) опазване компонентите на околната среда;
б) получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими за земеделските
дейности на стопанството, чрез използването на биомаса;
в) подобряване на енергийната ефективност;
г) съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция;

3.

създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително:
а) трайни насаждения от десертни лозя;
б) медоносни дървесни видове за производство на мед;
в) други бързорастящи храсти и дървесни видове, използвани за производство
на
биоенергия;

4.

инвестиции, включително закупувани чрез финансов лизинг, за достигане
съответствие със стандарти на Общността;

5.

инвестиции, включително закупувани чрез финансов лизинг, за пчеларство:
транспортни средства и съоръжения, в т. ч. съоръжения за рационализиране на
подвижно пчеларство, за съхраняване и първична преработка на пчелен мед и
други пчелни продукти, технологични линии, цялостно пчеларско оборудване и
оборудване за развъждане на пчели майки;

6.

рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови дренажни съоръжения и
свързана с тях малка инфраструктура, както и закупуване, включително чрез
финансов лизинг, на техническо оборудване за тяхната експлоатация;

7.

закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с
изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими
материални активи, предназначени за земеделските производствени дейности
и/или за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения;

8.

закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски
транспортни средства, включително камиони, цистерни за събиране на мляко,
хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни
средства за транспортиране на живи животни и птици;

9.

инвестиции за напоителни съоръжения и оборудване, включително закупувани
чрез финансов лизинг, за рехабилитация и/или подобряване на съществуваща
мрежа в стопанството, включително нови тръбопроводи, системи за капково
напояване, инсталации за дъждуване, малки помпени станции, технически
средства и съоръжения за съхраняване и/или опазване на водата;

10. достигане на съответствие с международно признати стандарти, като:
а) въвеждане на системи за управление в земеделските стопанства като ISO
9000: 2005; ISO 9001: 2000; ISO 14001: 2004 (EMAS); ISO 22000: 2005; 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 земеделските стопанства;
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11. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
12. разходи, свързани с проекта, в т. ч. разходи за предпроектни проучвания, такси,
хонорари за архитекти, инженери и консултанти, придобиване на ноу-хау,
патентни права и лицензии.

Кой може да кандидатства? Изисквания:
1.

За подпомагане могат да кандидатстват земеделски производители или признати
организации на земеделски производители, като първите трябва да отговарят на
следните условия:
− да са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3
от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските
производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) (Наредба № 3 от 1999 г.);
− икономическият размер на земеделското стопанство на кандидата да бъде
поне 1 икономическа единица (ИЕ);
− да използват земеделски площи с размер не по-малък от 1 ха или 0,5 ха за
трайни насаждения и/или лозя, с изключение на кандидатите, които са били
одобрени за подпомагане по мярка "Подпомагане на полупазарни стопанства
в процес на преструктуриране" от ПРСР;
− юридическите лица да са получили минимум 50 % от общия доход за
предходната година от земеделски дейности, преработка на земеделска
продукция и/или услуги, директно свързани със земеделски дейности,
включително от получена публична финансова помощ, директно свързана с
извършването на тези дейности и услуги;
− юридическите лица да са регистрирани по Търговския закон, Закона за
кооперациите или Закона за вероизповеданията или да са държавни
предприятия, включително създадени по Закона за Селскостопанската
академия;
− едноличните търговци и юридическите лица-търговци, да са вписани в
търговския регистър към Агенцията по вписванията;
− юридическите лица да са функционирали най-малко 6 месеца преди датата на
подаване на заявлението за подпомагане и да имат за предходната финансова
година минимум левовата равностойност на 3500 евро доход от земеделски
дейности, преработка на земеделска продукция и/или услуги, директно
свързани със земеделски дейности, включително от получена публична
финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности и
услуги;
− да нямат изискуеми задължения към ДФ "Земеделие";
− да нямат изискуеми публични задължения към държавата;
− да не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са
обявени в несъстоятелност (за еднолични търговци и юридическите лицатърговци);
− да не са в производство по
юридическите лица-търговци).

2.

ликвидация

(за

еднолични

търговци

и

Финансова помощ не се предоставя на кандидати/ползватели на помощта, за
които бъде установена функционална несамостоятелност и/или изкуствено
създаване на условия, необходими за получаване на помощта, с цел
осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката.
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Изисквания към проектите:
1.

Всички дейности и инвестиции по проекта, за които се изисква лицензиране,
разрешение и/или регистрация за извършване на дейността/инвестицията
съгласно българското законодателство, се подпомагат само в случай, че са
представени съответните лицензи, разрешения и/или регистрация;

2.

Закупуването чрез финансов лизинг е допустимо при условие, че ползвателят на
помощта стане собственик на съответния актив не по-късно от датата на
подаване на заявката за окончателно плащане за същия актив;

3.

За разходи, чиято стойност възлиза на повече от левовата равностойност на
15 000 евро или са част от доставки/услуги на обща стойност, по-голяма от
левовата равностойност на 15 000 евро, предложени от един доставчик, се
изисква предоставяне на най-малко три съпоставими независими оферти в
оригинал, които съдържат фирмата на търговското дружество, срока на
валидност на офертата, датата на издаване на офертата, с цел определяне на
основателността на предложените разходи. В случаите на доставка на машини
и/или земеделска техника офертите трябва да съдържат и подпис и печат на
производителя или официалния представител/вносител с цел определяне на
основателността на предложените разходи;

4.

Оферентите (изпълнители, доставчици и пр.) в случаите, когато са местни лица,
трябва да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията, а
оферентите - чуждестранни лица, трябва да представят документ за
правосубектност съгласно националното им законодателство.

Продължителност на проектите:
24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на подписването на договора за
отпускане на финансова помощ

Размер на допустимите разходи:
1.

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата
равностойност на 3500 евро.

2.

Максималният размер на общите допустими разходи за целия период на
прилагане на ПРСР за един кандидат е левовата равностойност на 1 500 000
евро.

3.

Максималният размер на общите допустими разходи за периода на прилагане на
ПРСР (2007 - 2013) не трябва да надвишава размера по т.2 за кандидатите и/или
ползвателите, които са предприятия партньори и/или свързани предприятия по
смисъла на Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП).

Интензитет на помощта:
1.

Финансовата помощ за одобрени проекти след 01.01.2010 г. е в размер на:
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а) 60 % от общите допустими разходи за млади фермери в необлагодетелствани
райони и/или в обхвата на местата по националната екологична мрежа Натура
2000;
б) 50 % от общите допустими разходи за млади фермери в райони, различни от
необлагодетелстваните и извън обхвата на местата по националната екологична
мрежа Натура 2000;
в) 50 % от общите допустими разходи за земеделски производители в
необлагодетелствани райони и/или в обхвата на местата по националната
екологична мрежа Натура 2000;
г) 40 % от общите допустими разходи за земеделските производители, които не
отговарят на условията от т. а до т. в включително.
2.

Финансовата помощ по ал. 2 се увеличава с 10 % за:
а) инвестиции, директно свързани с производството на мляко;
б) инвестиции в сгради и оборудване с цел подобряване на енергийната
ефективност на земеделското стопанство на кандидата;
в) инвестиции, свързани с производството на биогаз посредством използване на
органични отпадъци, получени от земеделската дейност на стопанството на
кандидата или от местно производство;
г) инвестиции, свързани с производството на електричество или топлинна
енергия посредством преработка на биомаса, вкл. строителство или обновяване
на складове за биомаса (за посрещане на собствени енергийни нужди на
земеделската дейност на кандидата);
д) инвестиции за създаване и/или презасаждане на бързо растящи храсти и
дървесни видове, използвани за производство на биоенергия;
е) инвестиции на ниво стопанство във водоспестяващи технологии, вкл.
съоръжения за съхранение на водата, и пречистване на отпадъчни води от
производството.

Плащания:
1.

Плащанията по проект могат да бъдат авансово, междинно и окончателно.

2.

Авансово плащане и/или междинно плащане се извършват, при условие че са
предвидени в договора за отпускане на финансова помощ.

3.

Авансовото плащане е в размер до 20 на сто от стойността на одобрената
финансова помощ и се допуска, при условие че неговият размер надвишава
левовата равностойност на 1500 евро.

4.

Междинно плащане е допустимо не повече от един път за периода на
изпълнение на проекта и е допустимо за одобрена обособена част от
инвестицията, при условие че неговият размер надвишава левовата
равностойност на 3000 евро.

Източник на информация:
http://prsr.government.bg/
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