МЯРКА "ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯ"
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРОВИНАРСКИЯ СЕКТОР (винарските 2014 – 2018г.)
РЕЗЮМЕ
Допустими кандидати:
 За финансова помощ по мярката могат да кандидатстват съществуващи
микро-, малки и средни предприятия по смисъла на Закона за малките и
средните предприятия относно определението на микро-, малки и
средни предприятия, както и предприятия, които не са обхванати от
тези определения и са с по-малко от 750 служители или оборот, по-малък
от 200 милиона евро.
Критерии за допустимост:
 Да са вписани в лозарския регистър по чл. 27 от Закона за виното и
спиртните напитки
 Да нямат изискуеми задължения към Държавен фонд „Земеделие“;
 Да не са в открито производство или да не са обявени в несъстоятелност;
 Да не са в производство по ликвидация.
Подпомагани дейности:
По мярка "Инвестиции в предприятия" се подпомага производството във
винарски предприятия на лозаро-винарски продукти по приложение № 1 от
Закона за виното и спиртните напитки.
Подпомагането по мярката обхваща дейности за производството на лозаровинарските продукти от гроздето до бутилирането и етикетирането на виното.
Дейности, финансирани по реда на тази глава, не могат да получават
финансиране по други национални или европейски мерки. Допустими за
подпомагане дейности са:
1. изграждане, придобиване, включително и на лизинг,
подобрения на недвижимата собственост по отношение на:
а) контрол на температурата;
б) инфраструктурата на избеното помещение;
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или

2. закупуване или закупуване на лизинг на нови машини и оборудване,
включително и на компютърен софтуер по отношение на:
а) машини/оборудване за преработката на грозде;
б) оборудване за контрол на ферментацията, оборудване за обработка
на вино и гроздова мъст;
в) оборудване за контрол на температурата;
г) оборудване за преместване на виното в избените помещения;
д) оборудване за технология, свързана с пенливи вина;
е) оборудване за бутилиране, етикетиране, опаковане;
ж) оборудване за управление на отпадните води;
з) оборудване на инфраструктурата на избата;
и) оборудване за съхранение, смесване, грижа и стареене на виното;
к) софтуер за управление на изба;
3. общи разходи, свързани с разходите, като хонорари на архитекти,
инженери и консултанти, предпроектни проучвания, придобиване
на патентни права и лицензи.

Недопустими дейности за подпомагане:
1. закупуване на машини или оборудване от втора употреба;
2. оборудване за създаване на системи, които дават възможност за
въвеждането/поддръжката на сертифициране на частно производство
(например разпространение от търговски вериги);
3. развитие на нови продукти, процеси и технологии, свързани с лозаровинарски продукти;
4. данък добавена стойност освен в случаите, когато той действително и
окончателно е поет от бенефициент, различен от данъчно незадължени
лица, посочени в чл. 13, ал. 1 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28
ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената
стойност;
5. прости заместващи инвестиции с изключение на инвестиции,
отговарящи на условията за финансиране, които да гарантират, че целта
на мярката, т.е. подобрението по отношение на приспособяването към
търсенето на пазара, е постигната.
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Финансова помощ








Максималният размер на финансовата помощ по мярка "Инвестиции в
предприятия" е до 50 % от стойността на действителните разходи за
изпълнение на всяка конкретно определена дейност. Разликата между
пълния размер на одобрените разходи и размера на финансовата помощ
се осигурява от получателя на финансовата помощ.
Максималният размер на общите допустими разходи по мярка
"Инвестиции в предприятия" за един кандидат е левовата равностойност
на 400 000 евро. Плащанията по инвестиционния проект могат да бъдат
окончателни и не се допускат авансови и междинни плащания на
финансовата помощ.
Финансова помощ в размер до 50 % се предоставя на микро-, малки и
средни предприятия по Препоръка 2003/361/ЕО от 2003 г. Финансовата
помощ се съкращава наполовина за предприятия с по-малко от 750
служители или оборот, по-малък от 200 милиона евро.
Допустими за извършване на дейностите по чл. 55, ал. 3, т. 1 са
разходите, посочени в приложение № 5.

Срокове за изпълнение на подпомаганите дейности:
Максималният срок за изпълнение на дейностите по мярката е до края на
втората винарска година следваща годината на сключване на договора за
предоставяне на финансова помощ, сключен между одобрения кандидат и
ДФЗ.
Условия и ред за предоставяне на финансова помощ
Заявление за участие за една или повече дейности по образец, утвърден по
реда на чл. 2, ал. 2, се подава в ТЗ на ИАЛВ по регистрация на
винопроизводителя.
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