ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г.

Подмярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства
Цели и обхват на мярката:
Мярката има следните специфични цели:
• преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в
стопанствата;
• насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и
модернизация на физическия капитал;
• опазване на компонентите на околната среда;
• спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в
земеделските стопанства;
Обхват на подмярката:
1.внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на
наличните производствени материални и/или нематериални активи; или
2. насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на
земеделски продукти; или
3. опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на
вредните емисии и отпадъци; или
4. повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства; и/или
5. подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните,
фитосанитарните, екологичните и други условия на производство; или
6. подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; или
7. осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски
продукти.
Подмярката ще се изпълнява на територията на МИГ Харманли.
Допустими получатели:
- Физически и юридически лица
- Групи на производители
Индивидуални бенефициенти:
1. Да са регистрирани като земеделски производители по ЗПЗП;
2. Минималният СПО (стандартен производствен обем) на стопанството е не помалко от левовата равностойност на 8000 евро.
3. Юридически лица доказват доход от земеделска дейност и/или участие и
подпомагане по СЕПП /дохода се доказва с документи за последен приключил
финансов период/;
Групи на производители:
1. Да са признати като организация на производители в съответствие с
националното и/или европейското законодателство;
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2. Инвестициите да са свързани с основата земеделска дейност на членовете на
организацията, която е основна и за организацията;
Допустими дейности:
1. земеделски стопани за инвестиции в техните стопанства, пряко свързани с
една или няколко от дейностите по първично селскостопанско производство и
съхранение само на собствени земеделски продукти, както и подготовка на
продукцията за продажба;
2. признати групи или организации на производители за инвестиции, които са от
полза на цялата група или организация на производители и са свързани с
основната земеделска дейност по производство и/или съхранение на земеделски
продукти, произведени от техните членове, както и с подготовка на продукцията
за продажба.
Земеделските продукти по т. 1 и 2 могат да бъдат само продукти, включени в
приложение № 1 от ДФЕС, и памук, с изключение на тютюн, риба и
аквакултури.
Финансова помощ се отпуска само в случай, че продуктът е памук или
продуктите по приложение № 1 са в обхвата на приложение № I по член 38 от
Договора за функциониране на Европейския съюз
Допустими разходи:
- Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, вкл. чрез
лизинг;
- Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително
компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, вкл. Чрез лизинг;
- Разходи за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя,
медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и
дървесни видове за производство на биоенергия;
- Общи разходи, свързани със съответния проект за предпроектни проучвания,
такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за
екологична и икономическа устойчивост на проекта, проучвания за техническа
осъществимост на проекта;
- Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за
регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и
изпълнение на проекта”;
- Разходи за закупуване на земя до 10% от общия размер на допустимите
инвестиционни разходи.
- Разходи за закупуване на специализирани земеделски транспортни средства –
като например камиони, цистерни за събиране мляко, хладилни превозни
средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране
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на живи животни и птици, и др.
- За инвестициите в пчеларство ще бъде направено пълно разграничение между
инвестициите подпомагани по подмярка 4.1 и тези подпомагане по „Национална
програма по пчеларство. Ще се подпомагат кандидати, които притежават над 150
пчелни семейства.
Недопустими са разходите съгласно Чл. 21 от Наредба №22 от 14 декември
2015г. за прилагане на подмярка 19.2
Финансови параметри на проектите:
Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата
равностойност на 5000 евро. Максималният размер на общите допустими
разходи за един проект е левовата равностойност на 100 000 евро.
Интензитет на финансовата помощ и размер на финансовата помощ:
1.
Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер 50 на сто от общия
размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
2. Финансовата помощ се увеличава с 10 на сто за:
- проекти, представени от млади земеделски стопани;
- интегрирани проекти, включително и такива, свързани със сливания на
организации на производителите;
- проекти, които се изпълняват в обхвата на необлагодетелствани райони;
- проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лица,
включващи от 6 до 10 земеделски стопани.
3. Финансовата помощ се увеличава с 10 на сто за 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.
4. Финансовата помощ се увеличава с 10 на сто за проекти за колективни
инвестиции, представени от юридически лица, включващи над 10 земеделски
стопани и/или групи/организации на производители.
5. За проектите, които се изпълняват в обхвата на необлагодетелствани райони,
трябва да са изпълнени едновременно следните условия:
- дейностите, включени в заявлението за подпомагане, за които се кандидатства,
се изпълняват на територията на населено място, чието землище попада в
необлагодетелстван район съгласно Наредбата за определяне на критериите за
необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, приета с ПМС № 30
от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 20 от 2008 г.; изм., бр. 53 от 2011 г.);
- най-малко 75 на сто от посочената в бизнес плана земя или площ се намира в
необлагодетелстван район.
6. За кандидати с проекти за инвестиционни разходи, изцяло насочени в сектор
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"Животновъдство", както и инвестиции, свързани с трайни насаждения,
оранжерии и гъбарници, е достатъчно изпълнението на едно от посочените
условия:
6.1. дейностите, включени в заявлението за подпомагане, за които се
кандидатства, се изпълняват на територията на населено място, чието землище
попада в необлагодетелстван район съгласно Наредбата за определяне на
критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, приета
с ПМС № 30 от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 20 от 2008 г.; изм., бр. 53 от 2011 г.);
6.2. най-малко 75 на сто от посочената в бизнес плана земя или площ се намира в
необлагодетелстван район.
7. Максималният размер на финансовата помощ за проект, отговарящ на повече
от едно от условията по т.2 и/или т.3, е не повече от 60 на сто от общия размер на
допустимите за финансово подпомагане разходи.
8. Максималният размер на финансовата помощ за проект за колективни
инвестиции, представен от един кандидат/ползвател на финансова помощ,
отговарящ на повече от едно от условията по т. 2, 3 и 4, е не повече от 70 на сто
от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
9. В случай, че на кандидата е предоставена финансова помощ в размер над 50 на
сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, той се
задължава да поддържа съответствие с условията, при които е получил помощта
в по-големия размер, за период от:
- три години от датата на получаване на окончателно плащане - за ползватели,
които са малки или средни предприятия по смисъла на чл. 3 от Закона за малките
и средни предприятия;
- пет години след датата на получаване на окончателното плащане за ползватели,
които са големи предприятия.
10. Финансовата помощ за общите разходи по проекта и за закупуване на земя,
сгради и друга недвижима собственост се определя съгласно съответното
процентно съотношение по т. 1 - 8.
11. Изискването по т. 9 не се прилага за кандидати, които са получили по-голям
размер на помощта при условията на т. 2 – „за проекти, представени от млади
земеделски стопани“, като в тези случаи одобреният кандидат се задължава да
придобие съответните професионални умения и компетентности в срок до 36
месеца считано от датата на сключване на договора за предоставяне на
финансова помощ, но не по-късно от датата на подаване на заявка за
окончателно плащане.
Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест:
1. Проектът е за инвестиции на територията на необлагодетелствани райони или
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на места по Натура 2000 (20т.)
2. Проектът на кандидата е за биологично земеделие /включват се и стопанства в
преход към биологично производство/ (10т.)
3. Проектът е за инвестиции в сектори „Животновъдство“, „Плодове и зеленчуци“
или „Етеричномаслени и медицински култури“ /над 50% от инвестиционните
разходи са насочени в някой от тези сектори/ (20т.)
4. Проектът е за инвестиции в иновации в стопанството (20т.)
5. Кандидатът е земеделски стопанин до 40г., одобрен по някоя от мерките: 112
или 141 от ПРСР 2007-2013г.; по някоя от подмерките: 6.1 или 6.2 от ПРСР
2014-2020г. (10т.)
6. Проектът води до осигуряване на заетост – до 3 работни места 10т. над 3 -20т..
(20т.)
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