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Мярка 3: Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности
Описание на целите:
Намаляване на сезонните колебания в заетостта;
Насърчаване стартирането и развитието на неземеделски дейности в селските райони.
Преструктуриране на малките стопанства и укрепването на тяхната икономическа
устойчивост
Развитието на конкурентоспособността на селските райони
Обхват на мярката:
Мярката е насочена към инвестициите в неземеделски дейности, което ще подпомогне
създаването на заетост и ще ускори диверсификацията на неземеделските дейности.
Мярката ще подпомогне развитието на технологиите в областта на „зелената икономика“,
включително на енергия от ВЕИ за собствено потребление.Мярката е насочена към
усвояването на потенциала за развитие на туризъм, съчетаващ природни и културни
ценности.
В рамките на мярката не се финансират дейности, които водят до осъществяване на
селскостопанска дейност или резултата от дейността е продукт, включен в Приложение I на
Договора за функциониране на Европейския съюз.
Не се предоставя финансова помощ за хазарт, финансови услуги, голф, сектори и дейности,
определени за недопустими в Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември
2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на
Европейския съюз към помощта de minimis, производство на енергия от възобновяеми
енергийни източници за продажба.
Допустими кандидати:
Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или
юридически лица по Търговския закон или Закона за кооперациите, както и физически
лица, регистрирани по Закона за занаятите
Допустими дейности:


Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на
туристически услуги);



Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от
Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти
и материали);



Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора
с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности
и услуги базирани на ИТ и др.;
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Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено
потребление;



Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на
посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

Допустими разходи:
а) Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество;
б) Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната
стойност на активите;
в) Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси,
хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, различни от тези предоставяни
по мярката по чл.15 консултански услуги, управление на стопанството и услуги по
заместване в стопанството;
г) Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и
придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.
Разходите по т.“в“ не могат да надхвърлят 12 % от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „г“.
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;
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 на оборудване 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
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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;
16. заявени за финансиране, когато надвишават определените референтни разходи;
17. 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 – 150 000 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 75 на сто от общия размер на
допустимите за финансово подпомагане разходи.
 Финансовата помощ се увеличава с 10 на сто за:
1. проекти, представени от земеделски стопани, които имат икономически размер на
стопанството от 2 000 до 7 999 евро измерен в стандартен производствен обем
Критериите за оценка на проектите и тяхната тежест:
1. Проекти, отговарящи на Приоритет 3, „Специфична цел 1: Съхраняване и
валоризиране на природните и културни ценности в община Поморие“ и/или
Специфична цел 2 „Максимално оползотворяване на културното и природно
наследство за развитие на конкурентноспособни туристически продукти“ и/или
Специфична цел 1 от Приоритет 2: „Насърчаване на инвестициите в енергийна
ефективност, технологична модернизация и иновации в предприятията“ на Общински
план за развитие на община Поморие за периода 2014-2020г. – 10 т.
2. Проекти, подадени от кандидати притежаващи опит или образование в сектора, за
който кандидатстват – 10 т.
3. Проекти на кандидати, осъществявали дейност най-малко 1 година, преди датата на
кандидатстване – 10 т.
4. Проектът е свързан с производствени дейности – 10 т.
5. Проекти за развитие на селски, еко и културен туризъм и др. алтернативни форми на
туризъм – 15 т.
6. Проекти, създаващи работни места – 20 т.
- 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. Проекти, включващи технологиите в областта на „зелената икономика“, включително
на енергия от ВЕИ – 10 т.
8. Проектът е за развитие на неземеделски дейности извън общинския център – 5 т.
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9. Проектът е на кандидати, които не са получавали помощ от ЕС – 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, създаващи работни места“;
- по-високи показатели по критерий „Проектът е за развитие на неземеделски дейности извън
общинския център“;
- по-високи показатели по критерий „Проекти за развитие на селски, еко и културен туризъм
и др. алтернативни форми на туризъм“.
Минимална помощ/държавни помощи:
Мярката ще се изпълнява в съответствие с правилата за минимална помощ (правилото de
minimis) по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г.
относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския
съюз към помощта de minimis, публикуван в Официален вестник на ЕС L 352 от 24.12.2013
г., като общата финансова помощ получена по правилата за минимална помощ, по тази или
други програми не може да надхвърля 200 000 евро за период от три години.

