Мярка 6.1. Стартова помощ за млади земеделски производители
(ПРСР 2014-2020)
РЕЗЮМЕ
Бенефициенти :



Физически лица
Еднолични търговци (ЕТ) и еднолични дружества
отговорност (ЕООД), регистрирани по Търговския закон.

с

ограничена

Изисквания към кандидатите:








Да са регистрирани като земеделски производители по Закона за
подпомагане на земеделските производители;
Да са на възраст от 18 до 40 години (може и навършени) към датата на
подаване на заявлението за подпомагане
В рамките на 18 месеца преди датата на кандидатстване по мярката да
са регистрирани за първи път като земеделски производители по
Закона за подпомаган на земеделските производители;
В рамките на 18 месеца преди датата на кандидатстване по мярката да са
започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект
и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и
животинска продукция.
СПО (стандартен производствен обем) на стопанството ≥8000 евро;
Да притежават съответните професионални умения и компетентности.

Допустими разходи :







Закупуване, строителство, модернизиране на недвижими дълготрайни
материални активи
Закупуване на машини, съоръжения, оборудване или специализирани
транспортни средства;
Закупуване на земеделска земя
Създаване и/или презасаждане, и/или възстановяване на трайни
насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на
мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на
биоенергия;
Закупуване на селскостопански животни

Размер на помощта:


Максималният размер на помощта не може да надвишава 25 000 евро. ,
която се изплаща на два транша:
- първо плащане 12 500 евро след одобрение на
заявлението за
подпомагане
- второ плащане 12 500 евро при изпълнение на заложените в бизнес плана
дейности, инвестиции и цели.

Приоритетни проекти:






Проекти, изпълнявани в сектор „Животновъдство”
Проекти, изпълнявани в сектор „Плодове и зеленчуци“
Проектина млади фермери, които създават заетост и нови работни места
Проекти на млади фермери, чиито стопанства са в процес на преход към
биологично производство или са преминали към биологично производство на
земеделски продукти и храни
Проекти, които се изпълняват от бенефициенти, които имат завършено средно
и/или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната
медицина или икономическо образование със земеделска насоченост;

