идеите в действие

Програма/схема:
Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" (2007 - 2013)
Мярка 3.1. Колективни дейности

Цел:
да засили структурирането на сектора и прилагането на колективните проекти чрез
план за действие. Комуникацията и партньорството между рибарския сектор,
научните организации и администрацията, трябва да бъде поощрявано чрез
разработката на съвместни програми, обвързващи научните резултати с нуждите на
сектора

Какви проекти/дейности се финансират?
1. сектор 01: Създаване на организации на производителите в сектор
"Рибарство";
2. сектор 02: Преструктуриране на признати организации на производители в
сектор "Рибарство";
3. сектор 03: Прилагане на планове за подобряване на качеството на продуктите,
произвеждани от организации на производителите;
4. сектор 04: Провеждане на обучения, свързани с рибарството или развитие на
нови методи и средства за обучение в областта на рибарството;
5. сектор 05: Създаване на партньорства между учени и заетите в сектор
"Рибарство";
6. сектор 06: Създаване на мрежа за обмен на опит и добри практики сред
организациите, насърчаващи равните възможности между мъжете и жените и
между останалите заинтересовани страни в сектор "Рибарство";
7. сектор 07: Други дейности, свързани с изпълнение на целите на мярката по
чл. 2, в частност и дейности, съответстващи на дейностите, финансирани по
Приоритетна ос № 1 и Приоритетна ос № 2 от ОПРСР.

Кой може да кандидатства? Изисквания?
1. юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с
нестопанска цел;
2. организации на производители на риба и други водни организми в сектор
"Рибарство";
3. браншови организации в сектор "Рибарство";
4. юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за
кооперациите;
5. научни и учебни организации;
6. организатори на пазари на производителите.
Кандидатите по чл. 10 трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да нямат изискуеми и ликвидни публични задължения към държавата;
2. да нямат изискуеми и ликвидни задължения към Изпълнителна агенция по
рибарство и аквакултури (ИАРА) и Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ);
3. членовете на управителните органи на юридическите лица не са осъждани с
влязла в сила присъда за престъпления против собствеността или стопанството,
освен ако не са реабилитирани и не са лишавани от правото да упражняват
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търговска дейност или да заемат ръководна, отчетна или материалноотговорна
длъжност.
Кандидатите по чл. 10, т. 2 и 3 трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да са признати като организации на производители на риба и други водни
организми или браншови организации съгласно приложимото законодателство;
2. членовете й да произвеждат, преработват или продават не по-малко от 7 на
сто от продукцията от риболов и аквакултура за страната за предходната
календарна година за кандидатите по чл. 10, т. 3.
(3) Кандидатите по чл. 10, т. 4 и т. 6 трябва да отговарят и на следните
изисквания:
1. да не са обявени в несъстоятелност или да са в открито производство по
несъстоятелност;
2. да не са в производство по ликвидация;
3. да са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.
(4) Кандидатите по чл. 10, т. 6 трябва да са регистрирани по реда на чл. 3а, ал. 2
от Закона за стоковите борси и тържищата.
(5) Кандидатите за сектор 03 трябва да са специално признати съгласно чл. 12 от
Регламент (ЕО) № 104/2000.
(6) Кандидатите по сектор 04 трябва да издават на участниците в обучението
документ, удостоверяващ завършен пълен цикъл на обучение. Курсовете за
специална и за допълнителна подготовка се организират и провеждат от учебни
заведения и центрове за професионално обучение и квалификация,
акредитирани или лицензирани по Закона за висшето образование, Закона за
професионалното образование и обучение или Закона за народната просвета.
Чл. 12. (1) Кандидатите подават заявление за кандидатстване съгласно
приложение № 1 с приложена проектна обосновка, доказваща целесъобразността
на проекта.
(2) В случаите на инвестиции за изграждане на инфраструктура за обучение с
предвидени
строително-монтажни
работи
(СМР)
кандидатът
представя
технически проект и разрешение за строеж в съответствие със Закона за
устройство на територията.
Чл. 13. Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ от ЕФР на кандидати,
които:
1. са били или в момента се намират в процедура по възстановяване на отпусната
безвъзмездна финансова помощ по предходен проект;
2. са представили документи с невярно съдържание, неистински или подправени
документи при осигуряване на информация, поискана от ИАРА и ДФЗ, или не
предоставят тази информация.

Изисквания към проектите:
1. отговарят на целите на мярката по чл. 2;
2. са от общ интерес за лицата и организациите в сектор "Рибарство" или като цяло
за широката общественост;
3. осигуряват достъп към резултатите от проекта за заетите в сектор "Рибарство" при
еднакви условия;
4. са насочени към подобряването на предлаганите услуги и подобряване
организацията в сектор "Рибарство".

Интегра Груп ООД
ул. Юри Венелин 2, ет. 3, ап. 5
София 1000

факс:
e-mail:
Web:

02 865 61 89
office@integra-group.eu
www.integra-group.eu

идеите в действие

Чл. 16. (1) За кандидати по сектор 02 преструктурирането обхваща случаи, когато
организацията на производителите претърпи значителни промени като членство,
предлагани продукти, обем на продукцията и т. н.
(2) Дейностите по ал. 1 не трябва да водят до създаването на нова организация на
производителите и нейното признаване по реда на Регламент (ЕО) 104/2000.
(3) За кандидатстване по реда на сектор 02 организацията на производителите
представя оперативна програма и утвърден правилник на организацията на
производителите, отговарящи на изискванията на приложимото законодателство.
(4) Разходите за заплати по реда на чл. 21, ал. 3, т. 2 са допустими само за
персонала, който е допълнително нает спрямо обичайния състав на организацията
на производителите.
Чл. 17. (1) За кандидати по сектор 03 предложеният план за подобряване на
качеството трябва да е получил одобрението на министъра на земеделието и
храните.
(2) Планът за подобряване на качеството следва да обхваща всички фази на
производството и реализацията на продуктите.
(3) Планът задължително включва:
1. значително подобряване на качеството на продуктите по време на улова,
разтоварването, манипулирането, транспортирането и пускането им на пазара;
2. оптимално подобрение на качеството на продуктите по време на отглеждането;
3. прилагане на подходящите техники и технологични умения;
4. описание на планираните мерки, включително и подготвителни проучвания,
обучение и инвестиции.
(4) Представеният от организацията на производителите план за подобряване
качеството на продуктите се изпраща на Европейската комисия. Този план не може
да бъде одобрен от министъра на земеделието и храните, преди да бъде изпратен на
Комисията и в срок 60 дни след това, през който период Комисията може да изиска
внасянето на изменения или да откаже одобрението на съответния план.
(5) Разходите за заплати по реда на чл. 21, ал. 4, т. 2 са допустими само за
персонала, който е допълнително нает спрямо обичайния състав на организацията
на производителите.
Чл. 18. За кандидати по сектор 04 допустими за финансиране са дейности извън
обхвата на нормативно определената задължителна, задължителноизбираема и
свободноизбираема подготовка.
Чл. 19. (1) Безвъзмездна финансова помощ се предоставя в определени случаи за
дейности, съответстващи на допустимите за финансиране по Приоритетна ос № 1 и
Приоритетна ос № 2 на ОПРСР.
(2) Дейностите по ал. 1 се прилагат по реда на тази наредба, в случай че се
осъществяват колективно от кандидатите и обхватът на дейностите е от общ
интерес. В случаите, когато безвъзмездна финансова помощ се отпуска за мерки,
съответстващи на тези от Приоритетна ос № 1 и Приоритетна ос № 2 на ОПРСР, се
прилагат условията и размерът на безвъзмездната финансова помощ, определени по
наредбите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерките от
Приоритетна ос № 1 и Приоритетна ос № 2, при спазване разпоредбите на тази
наредба.
(3) Дейностите, свързани с реалното подобряване на управлението и контрола върху
условията на достъп до риболовните райони, финансирани по мерките "Постоянно
прекратяване на риболовни дейности", "Временно прекратяване на риболовни
дейности" и "Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност", се
подпомагат по Приоритетна ос № 1 с изключение на разходите по чл. 21, ал. 8, т. 1.
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(4) При отпускане на безвъзмездна финансова помощ за дейностите по чл. 21, ал. 8,
т. 1 се спазват разпоредбите на раздел II от Регламент (ЕО) 2371/2002.
(5) За проекти, изпълнявани върху имот, който не е собственост на кандидата,
кандидатът за финансово подпомагане представя:
1. документ за учредено право на строеж върху имота за срок не по-малко от 5
години към датата на кандидатстване за разходи, предвиждащи СМР или,
2. представи документ за ползване върху имота за срок не по-малък от 5 години към
датата на кандидатстване.
Чл. 20. (1) За всеки проект кандидатите подават заявление за кандидатстване
съгласно приложение № 1, като при кандидатстването за дейности, съответстващи
на дейностите, допустими за финансиране по Приоритетна ос № 1 и Приоритетна ос
№ 2 от ОПРСР, кандидатите подават и заявление за кандидатстване по
съответната/съответните мярка/мерки по Приоритетна ос № 1 и Приоритетна ос № 2.
(2) За всеки проект бенефициентите по тази наредба подават заявка/и за плащане,
като при одобрени дейности, съответстващи на дейностите по Приоритетна ос № 1 и
Приоритетна ос № 2, бенефициентите подават и заявка/и за плащане по
съответната/съответните мярка/мерки по Приоритетна ос № 1 и Приоритетна ос № 2.

Безвъзмездно финансиране:
Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не може
да надвишава левовата равностойност на 350 000 евро.
Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не може
да бъде по-малък от левовата равностойност на 10 000 евро

Интензитет на помощта
Безвъзмездната финансова помощ е в размер до 100% от размера на одобрените и
реално извършени дейности на проекта, от които 75% се осигуряват от ЕФР и 25% от държавния бюджет на Република България.
Размерът на безвъзмездната финансова помощ за сектори 01, 02 и 03 е намаляващ,
както следва:
1. за първата година - 100% от одобрените и реално извършени дейности на
проекта;
2. за втората година - 80% от одобрените и реално извършени дейности на
проекта;
3. за третата година - 60% от одобрените и реално извършени дейности на
проекта

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

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