Подмярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства
(ПРСР 2014-2020)
РЕЗЮМЕ
Бенефициенти:
 Физически и юридически лица
Критерии за допустимост:
1. Да са регистрирани като земеделски производители по ЗПЗП;
2. СПО (стандартен производствен обем) на стопанството ≥8000 евро;
3. Юридически лица доказват приход от земеделска дейност и/или
участие и подпомагане по СЕПП;
ВАЖНО: Изискването по т.3 не се прилага за кандидати с проекти в селски
райони, създадени до 1 година преди кандидатстването, за проекти в селски
район с инвестиции изцяло в секторите: „животновъдство”, „плодове и
зеленчуци”, „етерично-маслени и медицински култури”.
Допустими разходи:












строителство или обновяване на сгради и друга недвижима собственост;
закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и
оборудване, вкл. за опазване компонентите на околната среда, за
получаване на топлинна /електроенергия за земеделските дейности на
стопанството, за съхранение и подготовка за продажба на земеделска
продукция;
създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, вкл. десертни лозя,
медоносни дървесни видове, бързорастящи видове за биоенергия;
разходи за достигане съответствие с нововъведените стандарти на ЕС;
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;
закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта и/или за
създаване и/или презасаждане на трайни насаждения;
закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост за
изпълнение на проекта на територията на селски район;
закупуване на специализирани земеделски транспортни средства
разходи за достигане на съответствие с международно признати
стандарти;
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закупуване на софтуер, ноу-хау, придобиване на патенти права и
лицензи, за регистрация на търговски марки;
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.

ВАЖНО: Дълготрайните активи – машини, съоръжения и оборудване могат да
бъдат придобити и чрез финансов лизинг.
Недопустими разходи:
 за закупуване на оборудване, машини и съоръжения втора употреба;
 за закупуване на лизинг на недвижима собственост;
 за ДДС, с изключение на невъзстановим ДДС, когато е поет действително и
окончателно от кандидата;
 оперативни разходи, включително разходи за поддръжка, наеми,
застраховка, както и други разходи, възникнали при изпълнение на
договори за лизинг, марж/печалба за лизингодателя, разходи за лихви,
разходи за неустойки и такси, режийни разходи;
 за банкови такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на
лихви;
 за закупуване на животни, едногодишни растения и тяхното засаждане;
 свързани с плащания в брой;
 за създаване и презасаждането на винени лозя и за напоителни
съоръжения и оборудване за винени лозя;
 преработка на селскостопански продукти.
Интензитет и размер на помощта:
 Субсидия - 50% от размера на разходите, допустими за подпомагане
+10% за проекти, представени от млади земеделски стопани
+10% за проекти, които се изпълняват в обхвата на необлагодетелствани
райони
+15% за проекти, изцяло свързани с изпълнявани от кандидата
ангажименти по мярка 11 „Биологично земеделие” от ПРСР 2014-2020 г.
или ангажименти по мярка 214 „Агроекологични плащания“, направление
„Биологично земеделие“ от ПРСР 2007 -2013 г.
 Макс. размер на разходите за периода – 1,5 млн. евро
 Макс. размер на разходите за техника за периода – 500 хил. евро
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Приоритетни проекти:













проекти на млади земеделски стопани, одобрени за подпомагане по
мярка 112/141 от ПРСР 2007-2013, които не са получавали финансова
помощ по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“;
тютюнопроизводители за проекти с инвестиции, които не са свързани с
производство на тютюн;
инвестиции
в
секторите
„Плодове
и
зеленчуци”,
и/или
„Животновъдство”, и/или „Етерично - маслени и медицински
култури”;
инвестиции за производство на биологични суровини и продукти или
в преход към биологично производство на суровини и продукти;
инвестиции, свързани с опазване на околната среда, включително
технологии, водещи до намаляване на емисиите, и/или постигане на
стандартите на ЕС;
проекти, изпълнявани в Северозападен район или в райони с
природни ограничения или местата по Натура 2000;
инвестиции за повишаване на енергийната ефективност и/или
иновации в стопанствата;
проекти, водещи до осигуряване на допълнителна;
проекти, изпълнявани на територията на селски район.

ВАЖНО: Проектите ще бъдат оценявани по точкова система възоснова на
посочените по-горе приоритети. Минималният брой точки за подаване и
разглеждане на даден проект е 10 точки.
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