Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Цел






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;
насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани.

Кой може да кандидатства







земеделски стопани, регистрирани като земеделски стопани с минимален стандартен производствен
обем от 8000 евро;
земеделски стопани, които са юридически лица, следа да са получили за предходната или текущата
финансова година приход от земеделски дейности или публична подкрепа свързана със земеделска
дейност, включително СЕПП;
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.;
юридически лица, регистрирани по Търговския закон и/или Закона за кооперациите, които включват наймалко 6 лица за проекти за колективни инвестиции, между които не съществуват отношения на
доминиращо влияние, свързаност съгласно Закона за МСП или участие със стандартен производствен
обем, който надвишава 30 на сто от общия такъв.

Какво се подпомага



Инвестиции, свързани с първично селскостопанско производство и съхранение на собствени
земеделски продукти, както и с подготовка на продукцията за продажба;
Инвестиции от признати групи или организации на производители, 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.

Допустими разходи










строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското
производство;
закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване
на земеделския производствен процес, 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;
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;
разходи за достигане съответствие с нововъведените стандарти на ЕС съгласно приложение № 8 на
Наредба № 9 от 21 март 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1;
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;
разходи за достигане на съответствие със съществуващи стандарти на ЕС – за млади земеделски
стопани, получаващи финансова помощ по подмярка 6;
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;











закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за изпълнение на
проекта, предназначени за земеделските производствени дейности на територията на селски район
съгласно приложение № 4 на Наредба № 9 от 21 март 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1;
закупуване 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;
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;
закупуване на софтуер;
за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси,
необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
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
предходните точки.

Колко е финансовото подпомагане




Стандартно 50%, но може да стигне до 90% при определени условия, в зависимост от района, наличието
на колективни инвестиции, доколко кандидатстват млади земеделски стопани, проекти на организации
на производителите и др.;
Проектът следва да бъде между 15 000 и 1 500 000 евро, като за закупуване на земеделска техника не
може да бъде повече от 500 000 евро (максималните ограничения се отнасят за целия период на
програмата и за всички одобрение проекти на отделния земеделец)
o За колективни инвестиции до 10 земеделски стопанина този праг е съответно 4 000 000 евро (за
земеделска техника 750 000 евро);
o За колективни инвестиции над 10 земеделски стопанина и/или признати групи/организации на
производители този праг е съответно 5 000 000 евро (за земеделска техника 1 000 000 евро);

Ограничения за подпомагане








тютюн, риба и аквакултури;
преструктуриране и конверсия на винени лозя и и за напоителни съоръжения и оборудване, необходими
за отглеждането на винени лозя;
производството и съхранението на маслиново масло и трапезни маслини;
дейности, допустими за подпомагане по мерките за подкрепа на подновяването на пчелните кошери от
Националната програма по пчеларство;
инвестиционни разходи за съоръжения съхранение на оборски тор, разположени на територията на
нитратно уязвими зони или свързани с изпълнението на задължителните изисквания съгласно
Програмата за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати;
преработка на селскостопански продукти

Ограничения към кандидатите




нямат изискуеми и ликвидни задължения към Държавен фонд „Земеделие“;
нямат други изискуеми публични задължения към държавата;
не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност или
ликвидация;

Начини на плащане





Авансово плащане в размер до 50% от стойността на одобрената финансова помощ при предоставяне на
банкова гаранция в размер 100 на сто от стойността на авансовото плащане или договор за
поръчителство с най-малко двама поръчители (при определени финансови изисквания към тях);
Междинно;
Окончателно

Кратко описание
Потенциални кандидати






Финансиране





земеделски стопани, регистрирани като земеделски производители
земеделски стопани, юридически лица получили за предходната или
текущата финансова година приход от земеделски дейности или публична
подкрепа свързана със земеделска дейност, включително СЕПП
организации на производители на земеделски продукти
юридически лица, с поне 6 земеделски стопанина (за колективни
инвестиции)
между 15 000 и 1 500 000 евро за земеделски стопани (до 500 000 евро за
земеделска техника)
между 15 000 и 4 000 000 евро за колективни инвестиции, на лица с до 10
земеделски стопанина (до 750 000 евро за земеделска техника)
между 15 000 и 5 000 000 евро за колективни инвестиции, на лица с над 10
земеделски стопанина и/или признати групи/организации на производители
(до 1 000 000 евро за земеделска техника)

*максималния размер се отнася за получената помощ за целия период на програмата
Процент на финансиране



стандартно 50%, с възможност за увеличение до 90% при наличие на
определени условия (колективни инвестиции, млади стопани, организации
на производители)

Авансово плащане



до 50% от стойността на одобрената финансова помощ при предоставяне на
банкова гаранция в размер 100 на сто от стойността на авансовото
плащане

Допустими разходи
свързани със земеделско
производство и пчеларство









строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост
закупуване и/или инсталиране на нови машини
създаване и/или презасаждане на трайни насаждения
достигане съответствие с нововъведените стандарти на ЕС
закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта
закупуване на специализирани земеделски транспортни средства
достигане на международно признати стандарти, подготовка за
сертификация
закупуване на софтуер
за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на
търговски марки и процеси
разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания и
подготовка на проектното предложение




Ограничения за
подпомагане










Ограничения към
кандидатите





тютюн, риба и аквакултури
преструктуриране и конверсия на винени лозя и и за напоителни
съоръжения и оборудване, необходими
за отглеждането на винени лозя
производството и съхранението на маслиново масло и трапезни маслини
дейности, допустими за подпомагане по мерките за подкрепа на
подновяването на пчелните кошери от Националната програма по
пчеларство
инвестиционни разходи за съоръжения съхранение на оборски тор,
разположени на територията на нитратно уязвими зони или свързани с
изпълнението на задължителните изисквания съгласно Програмата за
ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати
преработка на селскостопански продукти
нямат изискуеми и ликвидни задължения към Държавен фонд „Земеделие“
нямат други изискуеми публични задължения към държавата
не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са
обявени в несъстоятелност или ликвидация

