идеите в действие
Програма/мярка:
Оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство" (ОПРСР)
Мярка 2.6 "Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и
аквакултура"

Цели:
1.

подобряване условията и безопасността на труда;

2.

подобряване и мониторинг върху човешкото здраве и хигиенните условия или
качеството на продуктите;

3.

производство на продукти с високо качество за запълване на пазарните ниши;

4.

намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда;

5.

подобряване употребата на малко използвани видове, странични продукти и
отпадъци;

6.

производство или маркетинг на нови продукти чрез прилагане на нови
технологии за производство или разработване на иновационни производствени
методи;

7.

маркетинг на продукти с произход основно от местни улови и аквакултура.

Срок за кандидатстване: 17 април – 17 май 2013

Какви дейности/разходи се финансират?
Дейности:
Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за проекти за инвестиции в
преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура по следните сектори,
посочени в заявлението за кандидатстване:
1.

сектор 01 – Увеличаване преработвателния капацитет чрез изграждане на нови
преработвателни единици и/или разширение на съществуващи;

2.

сектор 02 – Изграждане, разширение, оборудване и модернизация на
преработвателни единици с цел подобряване хигиената и условията на труд,
опазване на околната среда и внедряване на производствени системи за контрол
на качеството и технологични иновации;

3.

сектор 03 – Изграждане на нови пазарни структури;

4.

сектор 04 – Модернизация на съществуващи пазарни структури.

Разходи:
1.

Допустими за финансиране са следните разходи:
1.1. разходи за СМР;
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1.2. закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване (включително
компютърно), съоръжения и други, пряко свързани с предвидената
инвестиция, в това число и разходи, включени в продажната цена за
осъществяване на доставката, инсталиране, изпитване и въвеждането в
експлоатация на оборудването/ машините/ съоръженията;
1.3. специализирана складова техника и специализирани транспортни средства,
пряко свързани с производствената дейност на кандидата;
1.4. закупуване на ноу-хау, патентни права
изготвяне и/или изпълнение на проекта;

и

лицензи,

необходими

за

1.5. закупуване на софтуер, включително разходите за доставка, инсталация,
тестване и въвеждане в експлоатация;
1.6. предварителни разходи за подготовка на проекта, инженерни проучвания,
оценки и анализи и изготвяне на технически и/или технологичен проект,
които са на стойност до 5 на сто от общата стойност на допустимите
разходи по проекта, но не повече от левовата равностойност на 25 000
евро;
1.7. закупуване на земя, която има пряка връзка с предвидената инвестиция и е
в размер до 10 на сто от общите допустими разходи по проекта;
1.8. инвестиции във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за получаване
на топлинна и/или електроенергия, единствено и само необходими за
производствената дейност на кандидата;
1.9. въвеждане на системи за контрол на качеството, безопасни условия на труд
и опазване на околната среда и водите и достигане на съответствие с
международно признати стандарти;
1.10. обучение на персонала, зает с производствената дейност, пряко свързана с
предвидената инвестиция;
1.11. инвестиции в пречиствателни съоръжения за отпадни води и оборудване,
свързано с опазването на околната среда;
1.12. разходи за доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация на:
а)

съоръжения и/или оборудване за преработка на отпадъци – използване
на отпадъците от преработката за производство на страничен
животински продукт (рибно брашно и/или други);

б)

оборудване за подобряване качеството, безопасността, капацитета за
съхранение и проследяемостта на продуктите;

в)

съоръжения и/или оборудване за подобряване на безопасността и
условията на труд.

2.

Допустими са разходи, извършени след 01.01.2007 г. до 31.12.2015 г.

3.

Допустими са разходи, извършени само след подписване на договора по чл. 24,
ал. 2, с изключение на разходи по т. 1.4, 1.6 и 1.7.

4.

Разходите по т. 1.4, 1.6 и 1.7, извършени преди подписване на договор за
отпускане на безвъзмездна финансова помощ, са допустими, когато са
извършени през периода 01.01.2007 – 31.12.2013 г.
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Кой може да кандидатства? Изисквания:
1.

За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват юридически лица или
еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон или Закона за
кооперациите.

2.

За подпомагане по сектор 04 са допустими само юридически лица, регистрирани
съгласно чл. 14 от Закона за стоковите борси и тържищата.

3.

За съществуващи обекти по сектори 01, 02 и 04 кандидатите за подпомагане
трябва да са регистрирани по реда на чл. 12 от Закона за храните (ЗХ) или чл.
229 и 262 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД).

4.

Кандидатите по ал. 1 трябва да отговарят на следните изисквания:
4.1. да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията;
4.2. да нямат изискуеми публични задължения към държавата;
4.3. да нямат изискуеми задължения към Изпълнителна агенция по рибарство и
аквакултури (ИАРА) и Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ);
4.4. членовете на управителните органи на юридическите лица да не са
осъждани с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността,
стопанството, освен ако не са реабилитирани, и не са лишавани от правото
да упражняват търговска дейност или да заемат ръководна, отчетна или
материалноотговорна длъжност;
4.5. да са микро-, малки и средни предприятия съгласно Закона за малките и
средните предприятия (ЗМСП), за което представят декларация за
обстоятелствата по чл. 3 и 4 ЗМСП;
4.6. предприятия, които не попадат в дефиницията на т. 5, да са със състав, помалък от 750 души, или с оборот под 200 млн. евро;
4.7. да не са обявени в несъстоятелност или да не са в открито производство по
несъстоятелност;
4.8. да не са в производство по ликвидация, с изключение на ЕТ;
4.9. заедно или поотделно един или повече държавни органи не трябва да
притежават повече от 25 на сто от капитала или да контролират пряко или
непряко повече от 25 на сто от броя на гласовете в общото събрание на
юридическото лице – кандидат за финансово подпомагане, с изключение
на случаите, посочени в чл. 4, ал. 4 ЗМСП.

Изисквания към проектите:
1.

Подпомагат се проекти, които не оказват отрицателно въздействие върху
околната среда.

2.

Кандидатите представят заявление за кандидатстване по образец с приложено
инвестиционно намерение части А и Б (по образец), което доказва
икономическата жизнеспособност на проекта.

3.

Инвестиционното намерение по ал. 1 се изготвя за период не по-малък от 5
години, а в случаите на подпомагане за строително-монтажни работи (СМР)
периодът е за 10 години.

4.

За проекти, изпълнявани върху имот, който не е собственост на кандидата,
кандидатът за финансово подпомагане трябва да представи:
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4.1. документ за учредено право на строеж върху имота за срок не по-малък от
десет години към датата на кандидатстване за проекти, предвиждащи
извършване на СМР, или
4.2. документ за ползване върху имота за срок пет години към датата на
кандидатстване, удължен с три месеца.
5.

Когато в проекта се предвиждат строително-монтажни работи, кандидатът
представя инвестиционен проект и разрешение за строеж в съответствие със
Закона за устройство на територията.

6.

Когато в проекта се предвиждат строително-монтажни работи, за които съгласно
Закона за устройство на територията не се изискват документите по т. 5,
кандидатът представя архитектурно заснемане.

7.

За инвестиции по сектори 03 и 04 кандидатът трябва да представи
предварителни споразумения (договори) и/или писма за намерение с
производители/търговци на риба и рибни продукти и/или на продукти от
аквакултури, които ще осъществяват търговска дейност на територията на
пазарната структура за първата прогнозна година.

8.

С представените документи по т. 7 кандидатът трябва да гарантира, че на
територията на пазарната структура ще бъдат предлагани продукти с произход
предимно от местни улови и аквакултури (повече от 50 на сто от прогнозния
капацитет на пазарната структура).

9.

За проектите, реализирани с цел гарантиране на съответствие със стандартите
от правото на Общността относно околната среда, здравето на хората и здравето
на животните, хигиената и хуманното отношение към животните, отпускането на
безвъзмездна финансова помощ е допустимо до датата, на която тези стандарти
стават задължителни за предприятията.

10. Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ за проекти, включващи
инвестиции в местата по националната екологична мрежа Натура 2000, когато
тези инвестиции не отговарят на изискванията на Закона за биологичното
разнообразие (ЗБР), Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и съответните
подзаконови нормативни актове, както и предвидените ограничения в
заповедите за определянето на тези места и плановете за управлението им.

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

Размер и интензитет на помощта:
1.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер до 60 на сто от размера на
одобрените и реално извършени инвестиционни разходи.

2.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не
трябва да надвишава левовата равностойност на:
2.1. 1 000 000 евро по сектор 01 и сектор 02;
2.2. 3 000 000 евро по сектор 03;
2.3. 300 000 евро по сектор 04.
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3.

За предприятия, които не попадат в категорията микро-, малки или средни
съгласно ЗМСП, със състав, по-малък от 750 души, или с оборот под 200 млн.
евро, безвъзмездната финансова помощ е в размер до 30 на сто от размера на
одобрените и реално извършени инвестиционни разходи, но не повече от
левовата равностойност на 1 000 000 евро.

4.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не
трябва да бъде по-малък от левовата равностойност на 10 000 евро.

5.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за целия програмен
период на ОПРСР за един кандидат не трябва да превишава левовата
равностойност на:
5.1. 2 000 000 евро по сектор 01 и сектор 02;
5.2. 6 000 000 евро по сектор 03;
5.3. 600 000 евро по сектор 04.

Плащания:
1.

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

2.

Авансовото плащане:
2.1. се извършва, при условие че е предвидено в договора за отпускане на
безвъзмездна финансова помощ;
2.2. е в размер до 30 на сто от стойността на одобрената безвъзмездна
финансова помощ.
2.3. се допуска, при условие че
равностойност на 2000 евро.

3.

неговият

размер

надвишава

левовата

Междинното плащане:
3.1. е допустимо, но не повече от един път за периода на изпълнение на
проекта;
3.2. може да бъде отпускано само след завършване на обособена част от
инвестицията, заложена като такава в договора за отпускане на
безвъзмездна финансова помощ;
3.3. е допустимо за одобрена обособена част от инвестицията, при условие че
неговият размер надвишава левовата равностойност на 3000 евро;
3.4. може да бъде заявено не по-късно от шест месеца преди изтичане на
крайния срок за извършване на инвестицията в договора за отпускане на
безвъзмездна финансова помощ.

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