идеите в действие
Програма/мярка:
Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007-2013 година
Мярка 223 “Първоначално залесяване на неземеделски земи”

Цели:
1. увеличаване на лесистостта в равнинните райони;
2. намаляване на ерозията и предпазване на земята от маргинализация;
3. подобряване на водния баланс в подкрепените територии.

Срок за кандидатстване: 14 юли – 01 август 2014 г.

Какви дейности се финансират?
Дейности:
Финансова помощ се предоставя за създаване на горски култури, включващи
следните дейности:
1. създаване на горски култури, което включва:
а) изготвяне на технологичен план за залесяване;
б) почвоподготовка;
в) транспорт и временно съхранение на посадъчния материал;
г) закупуване на посадъчен материал;
д) разходи за труд при залесяване;
е) ограждане на залесената територия;
2. поддържане на създадените горски култури, което включва:
а) попълване (презасяване или презасаждане);
б) отглеждане
залесяването.

на

новосъздадените

горски

култури

до

5

години

след

Разходи:
Финансова помощ НЕ СЕ предоставя за разходи за:
1.

закупуване на оборудване, машини и съоръжения втора употреба, закупуване на
земя и сгради;

2.

данък добавена стойност (ДДС), с изключение на невъзстановим ДДС;

3.

лизинг, с изключение на финансов лизинг;

4.

разходи за наеми и застраховка, банкови такси, разходи за гаранции, изплащане
и рефинансиране на лихви;

5.

принос в натура;

6.

закупуване на нови машини и оборудване над пазарната им стойност;
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7.

плащания в брой, с изключение на разходи по застрахователни премии;

8.

лихви и комисиони, печалба на лизинговата компания, разходи по лихви за
рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи по лизинговия договор в
случаите на финансов лизинг;

9.

инвестиции, за които са установени изкуствено създадени условия за
получаване на помощта с цел осъществяване на предимство в противоречие с
целите на мярката.

Кой може да кандидатства? Изисквания:
1.

За подпомагане могат да кандидатстват:
−

физически лица, еднолични търговци и юридически лица, собственици на
неземеделски земи с площ над 0,5 ха;

−

общини, притежаващи неземеделски земи с площ над 1,0 ха;

−

държавни предприятия по чл. 163, ал. 1 от Закона за горите, дирекции на
национални
паркове
(ДНП)
и
учебно-опитни
горски
стопанства,
стопанисващи неземеделски земи с площ над 1,0 ха.

2.

Юридическите лица и едноличните търговци се подпомагат, при условие че са
регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или съгласно чл. 20
от Закона за вероизповеданията или признати за юридически лица по силата на
чл. 10 от същия закон.

3.

Едноличните търговци и юридическите лица, с изключение на регистрираните
или признатите по Закона за вероизповеданията, трябва да са вписани в
Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

4.

Кандидатите се подпомагат, при условие че:
− нямат изискуеми задължения към Държавен фонд "Земеделие";
− не са в открито производство по несъстоятелност или не са обявени в
несъстоятелност, с изключение на общини;
− не са в производство по ликвидация, с изключение на общини;
− нямат изискуеми публични задължения към държавата, с изключение на
общини.

Изисквания към проектите:
1.

Подпомагат се проекти, които се изпълняват върху имоти, собственост на
(управлявани от) кандидата.

2.

Проектите на кандидати общини са допустими за подпомагане, в случай че
предвижданите дейности съответстват на приоритетите на общинския план за
развитие на съответната община, приет с решение на общинския съвет.

3.

За създаване на горски култури се използват само дървесни видове според типа
на месторастенето, а от тях се дава предпочитание на местните видове.

4.

Не се предоставя финансова помощ
въздействие върху околната среда.
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5.

Не се предоставя финансова помощ за проекти в местата по националната
екологична мрежа Натура 2000, които не отговарят на изискванията на Закона
за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие и съответните
подзаконови нормативни актове за тяхното прилагане, както и предвидените
ограничения в заповедите за определянето на тези места и плановете за
управлението им.

Продължителност на проектите:
Планираната продължителност за изпълнение на дейностите не може да надхвърля:
1.

За дейности по създаване на горски култури - 24 месеца;

2.

За дейности по попълване (презасяване или презасаждане) на създадените
горски култури - 12 месеца за всяка една от следващите 3 календарни години;

3.

За дейности по отглеждане на новосъздадените горски култури - 12 месеца за
всяка една от следващите 5 календарни години.

Размер на допустимите разходи:
1.

Минималният размер на общите допустими разходи, за които се кандидатства по
проекта, е левовата равностойност на 1200 евро.

2.

Размерът на допустимите разходи за създаване на горски култури не може да
надхвърля следните стойности:

3.

−

за иглолистни култури: при наклон, по-малък или равен на 10,0° - 2835
евро/ха, а при наклон, по-голям от 10,0° - 2900 евро/ха;

−

за широколистни култури: при наклон, по-малък или равен на 10,0° - 5171
евро/ха, а при наклон, по-голям от 10,0° - 5246 евро/ха;

−

за смесени култури размерът на допустимите разходи ще се определя въз
основа на разходите по предходните две точки според процента на
смесване.

Размерът на допустимите разходи за поддържане на създадените горски култури
не може да надхвърля:
−

за презасяване или презасаждане на загубените след залесяването фиданки
(по веднъж за първата, втората и третата година след създаването)
разходите за всяка година не могат да надвишават 10 на сто от разходите за
създаване;

−

за отглеждане през 5-годишния период след създаването - до левовата
равностойност на 102 евро/ха за всяко отглеждане, извършвано, както
следва:
а) до три пъти годишно за първите две години след първоначалното
залесяване;
б) до два пъти годишно за третата година след първоначалното залесяване;
в) до един път годишно за четвъртата и петата година след първоначалното
залесяване.
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Интензитет на помощта:
Финансовата помощ не може да надхвърля:
1.

сто процента от общите допустими разходи по проект, чийто бенефициент е
община от селски район;

2.

осемдесет процента 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 националната екологична мрежа Натура 2000;

3.

седемдесет процента от одобрените разходи по проекти, които не отговарят на
условията по т. 1 и 2.

Плащания:
1.

Плащанията по проект могат да бъдат авансови, междинни и окончателни.

2.

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

3.

Авансовото плащане е в размер до 50 на сто от стойността на одобрената
финансова помощ по проекта за разходите за създаване на горски култури.

4.

Авансово плащане се допуска, при условие че неговият размер надвишава
левовата равностойност на 2000 евро.

5.

Междинно плащане е допустимо, но не повече от два пъти за периода на
изпълнение на проекта.

6.

Междинното плащане е допустимо за одобрена от Разплащателната агенция
обособена част от инвестицията за създаване на горски култури, при условие че
неговият размер надвишава левовата равностойност на 5000 евро.

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