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

Подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански
продукти"
Цели и обхват на мярката:
Мярката има следните специфични цели:
Цели: 1. по-добро използване на факторите за производство;
2. въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги
на доставка;
3. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната
проследяемост;
4. постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС);
5. подобряване опазването на околната среда.
Обхват: По мярката се подпомагат проекти, които водят до подобряване на
цялостната дейност на преработвателните предприятия чрез внедряване на нови
продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени
материални и/или нематериални активи. Подмярката ще се изпълнява на
територията на МИГ Харманли.
Допустими получатели:
1. земеделски стопани;
2. признати групи или организации на производители или такива, одобрени за
финансова помощ по мярка 9. "Учредяване на групи и организации на
производители" от ПРСР 2014 - 2020 г.;
3. еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2.,
регистрирани по ТЗ или ЗК.
Кандидатите по т.1 и 2 трябва да са регистрирани като земеделски
производители по ЗПЗП и
СПО (стандартен производствен обем) на
стопанството ≥2000 евро;
Допустими дейности:
Допустими дейности са:
1. внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и
подобряване на използването им, и/или
2. внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или
3. намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или
4. постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС, и/или
5. подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или
6. опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и
отпадъци, и/или
7. подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или
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8. подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд,
и/или 9. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната
проследяемост, и/или
10. подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез
преработка на първични земеделски биологични продукти
Допустими разходи:
1. изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими
активи, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива,
използвани 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
производствения процес по преработка и маркетинга, в т.ч. за:
а) преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване, сушене,
съхраняване и др. на суровините или продукцията;
б) производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;
в) опазване компонентите на околната среда;
г) производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за
собствените нужди на предприятието, включително чрез преработка на
растителна и животинска първична и вторична биомаса;
д) подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на
качеството и безопасността на суровините и храните;
3. 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 производствени дейности до 10 % от
общия размер на допустимите инвестиционни разходи;
4. закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за
изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на
територията на МИГ;
5. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани
транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините
или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието;
6. изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които
са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и
са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез
финансов лизинг;
7. материални инвестиции за постигане на съответствие със стандартите на
Олщността. Списъкът на нововъведените стандарти на Общността и правното
основание, за чието въвеждане се осигурява подкрепа по мярката е посочен в
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Приложение I към Раздел 8.2 от ПРСР 2014-2020 г.;
8. разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти за
системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени
практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в
предприятията само когато тези разходи са част от общ проект на кандидата;
9. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
10. за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на
търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
11. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания,
такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за
икономическа устойчивост на проекти, 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 - 10.
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:
Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер 50 на сто от общия размер
на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, представени от
микро-, малки или средни предприятия, а за проекти, представени от големи
предприятия, финансовата помощ е в размер на 40 на сто от общия размер на
допустимите за финансово подпомагане разходи.
Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест:
1. с инвестиции за преработка на суровини от чувствителни сектори – 20т.
2. с инвестиции за въвеждане на нови и технологии и иновации в
преработвателната промишленост – 20т.
3. с инвестиции за постигане стандартите на ЕС, подпомагани по мярката,
включително такива за намаляване на емисиите при производство на енергия от
биомаса – 15т.
4. с инвестиции за преработка на биологични суровини и производство на
биологични продукти Над 50 % от обема на преработваната суровина и
произведена продукция, посочена в бизнес плана, ще бъде биологично
сертифицирана-20т.
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5. с инвестиции за насърчаване на кооперирането и интеграцията между
земеделските стопани и предприятия от преработвателната промишленост -5т.
6. чието изпълнение води до осигуряване на устойчива заетост на територията на
селските райони /до 3 работни места 10т., над 3 работни места 20т./ – 20т.
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