Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Подмярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански
продукти
Бенефициенти:
 земеделски стопани, регистрирани по ЗПЗП;
 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.
 еднолични търговци и юридически лица, различни от горепосочените кандидати;
Китерии за допустимост:
 Кандидатите земеделски стопани трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за
кооперациите СПО (стандартен производствен обем) на стопанството≥ 8000 евро;
ВАЖНО: Подпомагане по мярката ще се предоставя за следните първични производствени сектори,
свързани с преработката/маркетинг на продукти, описани в Приложение І на Договора за
присъединяване:
1. мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство,
2. преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;
3. месо и месни продукти;
4. плодове и зеленчуци, включително гъби;
5. пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или
6. маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;
7. зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство,
8. преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;
9. растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, преработка
10. и/или маркетинг на маслиново масло;
11. технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с
12. изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и
13. сладкарски изделия;
14. готови храни за селскостопански животни (фуражи);
15. гроздова мъст, вино и оцет.
Допустими разходи:
 изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с
производството и/или маркетинга, вкл. за опазване на околната среда;
 закупуване, вкл. 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:
- преработка, пакетиране, вкл. охлаждане, замразяване, сушене, съхранение и др.;
- производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;
- опазване на околната среда;
- производство на енергия от ВЕИ за собствените нужди на предприятието;
- подобряване на енергийната ефективност, контрол на качеството и безопасност на суровините и
храните;
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 закупуване на земя (заедно с разходите за закупуване на сгради не могат да надвишават 10% от
общия размер на допустимите инвестиционни разходи)
 закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на
проекта, предназначени за производствени дейности на територията на селски район (заедно с
разходите за закупуване на земя не могат да надвишават 10% от общия размер на допустимите
инвестиционни разходи);
 закупуване, вкл. чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, вкл.
хладилни, за превоз на суровините или готовата продукция;
 изграждане/модернизиране, вкл. оборудване на лаборатории, пряко свързани с нуждите на
производствения процес, вкл. чрез финансов лизинг;
 материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на ЕС вкл. чрез
финансов лизинг;
 разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за
управление, въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството
и подготовка за сертификация в предприятията;
 закупуване на софтуер, вкл. чрез финансов лизинг;
 разходи за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, регистрация на търговски
марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
 общи разходи, свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за
архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа
устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта.
Недопустими разходи:
 закупуване на оборудване, машини и съоръжения втора употреба;
 разходи за обикновена подмяна;
 оперативни разходи, вкл. разходи за поддръжка, наеми, застраховка;
 банкови такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви;
 принос в натура;
 изследвания за разработване на нови продукти, процеси и технологии;
 търговия на дребно;
 сертификация по НАССР;
 закупуване на нови машини и оборудване, вкл. компютърен софтуер, над пазарната им
стойност;
 плащания в брой;
Интензитет и размер на помощта:
 50% от размера на разходите, допустими за подпомагане за кандидати МСП (по ЗМСП);
 40% от размера на разходите, допустими за подпомагане за кандидати големи предприятия;
 Макс. размер на разходите за периода за периода - 3 млн. евро
Индикативен срок за прием на проекти: 24 октомври 2016г. – 27 ноември 2016г.
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