Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони

Мярка 1: Инвестиции в земеделски стопанства
Описание на целите:
Мярката има за цел повишаване конкурентоспособността на земеделието в Република
България чрез:
1. преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;
2. насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на
физическия капитал;
3. опазване на компонентите на околната среда;
4. спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в
земеделските стопанства;
5. насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани.
Обхват на мярката:
Подпомагането по мярката ще бъде насочено към модернизиране на земеделските
стопанства /ЗС/, включително преструктуриране и модернизиране на стопанства в
чувствителни сектори със затруднен достъп до пазара и биологично производство чрез
модернизиране на физическия капитал, нематериални активи, свързани с организацията и
управление на стопанствата, въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии,
подобряване на предпазарната подготовка и съхранение на продукцията. По този начин ще
се постигне повишаване на производителността на труда, качеството и добавената стойност
на продукцията. Въвеждане на нови технологии в производството и модернизация на
физическия капитал ще благоприятства за повишаването на производителността на труда в
ЗС, включително инвестициите свързани с предотвратяване и намаляване на замърсяването
от селското стопанство и прилагането на добри земеделски практики. Чрез подкрепата по
мярката ще се търси разширяване стопанствата на младите земеделски производители /ЗП/ с
цел осигуряване на устойчиво развитие на земеделието и осигуряване на смяната на
поколенията в земеделието. Подпомагането по мярката ще насърчава и сътрудничеството
между ЗС, включително чрез подпомагането на групи и организации на производители с
цел съвместни инвестиции за предлагане на пазара, съхранение. По този начин ще се
отговори на изискванията на пазара за количество и качество на предлаганата продукция.
Инвестициите в ЗС насочени към постигане на стандартите на ЕС ще подобрят значително
условията в тях и благосъстоянието на отглежданите в животни.
Допустими кандидати:
 земеделски стопани, регистрирани като такива съгласно Закона за подпомагане на
земеделските производители
 признати групи производители и признати организации на производители на
земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9
„Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г.
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 За подпомагане само за проекти за колективни инвестиции могат да кандидатстват и
юридически лица, регистрирани по Търговския закон и/или Закона за кооперациите,
които включват най-малко 6 лица
 Не се подпомагат бенефициенти земеделски стопани одобрени по мярка 112
Създаване на млади фермери от ПРСР 2007-2013 г. , които имат икономически
размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро измерен в стандартен производствен
обем
Допустими дейности:
По мярка "Инвестиции в земеделските стопанства" се подпомагат проекти, които водят до
подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство чрез:
 Внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните
производствени материални и/или нематериални активи; или
 Насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на
земеделски продукти; или
 Опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на
вредните емисии и отпадъци; или
 Повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства; и/или
 Подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните,
фитосанитарните, екологичните и други условия на производство; или
 Подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; или
 Осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски
продукти.
Допустими разходи:
1. строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана
за земеделското производство, включително такава, използвана за опазване
компонентите на околната среда;
2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини,
съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен
процес, включително за опазване компонентите на околната среда, получаване на
топлинна и/или електроенергия, необходими за земеделските дейности на
стопанството и подобряване на енергийната ефективност, съхранение и подготовка за
продажба на земеделска продукция;
3. създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни
насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед,
други бързорастящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на
биоенергия;
4. разходи за достигане съответствие с нововъведените стандарти на ЕС съгласно
приложение № 1 раздел 8.2 от ПРСР, включително чрез финансов лизинг;
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5. закупуване на: съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване,
необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за
развъждането на пчели-майки, включително чрез финансов лизинг;
6. разходи за достигане на съответствие със съществуващи стандарти на ЕС - за млади
земеделски стопани , получаващи финансова помощ по подмярка 6;
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 на сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за
изпълнение на проекта, предназначени за земеделските производствени дейности на
територията на “МИГ Поморие“;
9. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски
транспортни средства, като например: камиони, цистерни за събиране на мляко,
хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за
транспортиране на живи животни и птици;
10. разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани с
въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства,
въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация;
11. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
12. за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски
марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
13. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси,
хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и
икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на
проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на
заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат
да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени
в т. 1 - 12.
Недопустими разходи:
1. за лихви по дългове;
2. за закупуването на незастроени и застроени земи на стойност над 10 на сто от общите
допустими разходи за съответната операция;
3. за данък върху добавената стойност освен невъзстановимия;
4. за обикновена подмяна и поддръжка;
5. за лихви и комисиони, печалба на лизинговата компания, разходи по лихви за
рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи по лизингов договор, за банкови
такси, разходи за гаранции;
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6. за лизинг освен финансов лизинг, при който получателят на помощта става собственик на
съответния актив не по-късно от датата на подаване на заявка за междинно или окончателно
плащане за същия актив;
7. за режийни разходи;
8. за застраховки;
9. за закупуване и/или инсталиране на оборудване, машини и съоръжения втора употреба;
10. извършени преди 1 януари 2014 г.;
11. за принос в натура;
12. за инвестиции в селското стопанство -закупуване на права за производство и плащане,
закупуване на животни, закупуване на едногодишни растения и тяхното засаждане;
13. за инвестиция, за която е установено, че ще оказва отрицателно въздействие върху
околната среда;
14. извършени преди подаването на заявлението за предоставяне на финансова помощ,
независимо дали всички свързани плащания са извършени, с изключение на разходите за
предпроектни проучвания, такси, възнаграждение на архитекти, инженери и консултантски
услуги, извършени след 1 януари 2014 г.;
15. за строително-монтажни работи и за създаване на трайни насаждения, извършени преди
посещение на място от МИГ
7. за изследвания за разработване на нови продукти, процеси и технологии;
8. за търговия на дребно;
9. за закупуване на права за производство на земеделска продукция;
10. за закупуване на животни, едногодишни растения и тяхното засаждане;
11. за закупуване, включително чрез финансов лизинг, на нови машини и оборудване,
включително компютърен софтуер, за частта над пазарната им стойност;
12. за сертификация по НАССР (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки) и
по други международно признати стандарти;
13. които представляват обикновена подмяна;
14. свързани с плащания в брой;
15. инвестиции в частта им, която надвишава определените референтни разходи.
16. други недопустими за финансиране разходи, определени в Постановление № 119 от 2014
г. на Министерския съвет
Финансови параметри за проектите:
Минимален размер на безвъзмездната финансовата помощ за проект - 5 000 лв.
Максимален размер на безвъзмездната финансовата помощ за проект – 130 000 лв.
Максималният размер на общите допустими разходи за всеки проект е в рамките на 391 166
лева.
Размер на финансовата помощ:
Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер до 50 на сто от общия размер на
допустимите за финансово подпомагане разходи.
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 Финансовата помощ се увеличава с 10 на сто за:
1. проекти, представени от млади земеделски стопани;
2. проекти, представени от земеделски стопани, които имат икономически размер на
стопанството от 6 000 до 7 999 евро измерен в стандартен производствен обем
3. интегрирани проекти, включително и такива, свързани със сливания на организации
на производителите;
4. проекти, които се изпълняват в обхвата на необлагодетелствани райони (Габерово,
Дъбник, Лъка);
5. проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лица, включващи от
6 до 10 земеделски стопани.
 Финансовата помощ се увеличава с 15 на сто за:
1. инвестиции, изцяло свързани с изпълнявани от кандидата ангажименти по мярка 11
„Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. или сходни ангажименти по мярка
214 „Агроекологични плащания“, направление „Биологично земеделие“ от ПРСР
2007 – 2013 г.
2. кандидати, които са заявили подпомагане по мярка 11 „Биологично земеделие“ от
ПРСР 2014 – 2020 г. към датата на кандидатстване и към момента на подаване на
заявка за плащане са одобрени и изпълняват ангажимент по мярка 11 „Биологично
земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г.
 Финансовата помощ се увеличава с 20 на сто за:
1. проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лица, включващи
над 10 земеделски стопани и/или групи/организации на производители.
 Максималният размер на финансовата помощ за проект, подаден от кандидат
земеделски стопанин и/или група/организация на производители и/или юридическо
лице включващо от 6 до 10 члена, е не повече от 70 на сто от общия размер на
допустимите за финансово подпомагане разходи.
 Максималният размер на финансовата помощ за проект, подаден от юридическо
лице включващо над 10 члена, е не повече от 90 на сто от общия размер на
допустимите за финансово подпомагане разходи.
Критериите за оценка на проектите и тяхната тежест:
1. Проекти на кандидати, които не са получавали помощ от ЕС – 15 т.
2. Проектът води до опазване на компонентите на околната среда – 10 т.
3. Проектът е свързан с инвестиции за достигане или спазване на стандарти на
Европейския съюз и подобряване на условията в земеделските стопанства – 15 т.
4. Проектът насърчава сътрудничеството между земеделските стопани – 10 т.
5. Проекти, свързани с производство на биологични земеделски продукти – 10 т.
6. Проекти, насърчаващи заетостта чрез разкриването на работни места – 20 т.
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- С извършване на инвестицията кандидатът ще създаде над 2 работни места – 20 т.
- С извършване на инвестицията кандидатът ще създаде до 2 работни места – 10 т.
7. Проектът предвижда инвестиции за повишаване на енергийната ефективност и/или
въвеждане на иновации в стопанствата, включително технологии, водещи до
намаляването на вредните емисии – 10 т.
8. Проектът се изпълнява в обхвата на необлагодетелствани райони (Габерово, Дъбник,
Лъка) – 10 т.
В случай, че две или повече проектни предложения получат еднакъв общ брой точки по
критериите за оценка и не е наличен финансов ресурс за финансирането им, тези проекти ще
бъдат допълнително приоритизирани/класирани по следния начин:
- по-високи показатели по критерий „Проекти, насърчаващи заетостта чрез разкриването на
работни места“;
- по-високи показатели по критерий „Проекти с инвестиции за повишаване на енергийната
ефективност и/или въвеждане на иновации в стопанствата, включително технологии, водещи
до намаляването на вредните емисии“;
- по-високи показатели по критерий „Проектът се изпълнява в обхвата на
необлагодетелствани райони (Габерово, Дъбник, Лъка)“.
Минимална помощ/държавни помощи:
Неприложимо

