Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански
продукти“
Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Цел



подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на
предприятия от хранително-преработвателната промишленост;
инвестициите, обект на подкрепа, следва да са свързани с:
o преработка и/или маркетинг на продукти в обхвата на Приложение I към Договора за ЕС или на
памук, с изключение на рибни продукти;
o развитие на нови продукти, процеси и технологии за продукти в обхвата на Приложение I към
Договора за ЕС или на памук, с изключение на рибни продукти;

Кой може да кандидатства




земеделски стопани, регистрирани като земеделски стопани с минимален стандартен производствен
обем от 8000 евро;
еднолични търговци и юридически лица;
кандидатите следва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

Какво се подпомага











внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им;
внедряване на нови продукти, процеси и технологии;
намаляване на себестойността на произвежданата продукция;
постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС;
подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини;
опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци;
подобряване на енергийната ефективност в предприятията;
подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд;
подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични
земеделски биологични продукти;

Допустими разходи















изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с
производството и/или маркетинга;
закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и
оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга;
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;
закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта,
предназначени за производствени дейности на територията на селски район съгласно приложение № 3
от Наредба №20 от 27.10.2015 г.;
закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително
хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от
предприятието;
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;
материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Съюза;
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;
закупуване на софтуер;




за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси;
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.

Колко е финансовото подпомагане



Стандартно 50%, а за големи предприятия 40%;
Проектът следва да бъде между 15 000 и 3 000 000 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)

Ограничения за подпомагане




Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните избрани производствени
сектори:
o мляко и млечни продукти;
o месо и месни продукти;
o плодове и зеленчуци, включително гъби;
o пчелен мед;
o зърнени, мелничарски и нишестени продукти;
o растителни и животински масла и мазнини;
o технически и медицински култури, включително маслодайна роза и билки;
o готови храни за селскостопански животни;
o гроздова мъст, вино и оцет;
o производство на енергия чрез преработка на растителни и животински продукти с изключение
на биомаса от рибни продукти;
Допълнителни ограничения
o преработка и/или маркетинг на риба и рибни продукти;
o производството и съхранението на маслиново масло и трапезни маслини;
o дейности допустими за подпомагане по чл. 1 от Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за
предоставяне на финансова помощ по Националната програма за подпомагане на лозаровинарския сектор за периода 2014 - 2018 г.;
o дейности подпомагани по чл. 6 от Регламент (ЕО) № 1952/2005 на Съвета от 23 ноември 2005 г.
относно общата организация на пазара на хмел и за отмяна на регламенти.

Ограничения към кандидатите




нямат изискуеми и ликвидни задължения към Държавен фонд „Земеделие“;
нямат 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

