Март, 2015 г.

Подмярка 6.3 Стартова помощ за развитието на малки
стопанства
Условия за допустимост:
•
•


•

•

Да имат регистрация като земеделски стопани съгласно Закона за подпомагане на
земеделските производители
Икономически размер на стопанството измерен в стандартен производствен обем
(СПО) да е от 2000 до 7999 евро
Стандартен производствен обем (СПО) означава стойността на продукцията,
която отговаря на средната стойност за даден район за всеки един земеделски
продукт.
Всяка земя, която се взима предвид при определяне на първоначалните
минимални СПО да е с представен документ за собственост и/или договор за
аренда/наем с минимален срок от 5 години.
Минимум 33 % от общия доход за преходната година да е от земеделски
дейности.

Подмярка 6.3 Стартова помощ за развитието на малки
стопанства
• Представя се бизнес план, който да показва първоначално състояние на
земеделското стопанство и сведения за дейностите (включително дейностите,
свързани с екологичната устойчивост и ресурсната ефективност), които биха
спомогнали за постигане на икономическа жизнеспособност, например
инвестиции, обучение, сътрудничество

 Изпълнението на бизнес плана трябва да започне в срок от девет месеца от датата
на издаване на заповедта за одобрение
• Помощта се оказва като фиксирана сума, която може да се изразходва за
инвестиции и текущи разходи, необходими за постигане на целите, определени в
бизнес-плана, в размер на 15 000 евро и представлява плащане на два транша.
• Първо плащане в размер на 10 000 евро след одобрението на заявлението за
подпомагане. Второ плащане в размер на 5 000 евро след проверка на
изпълнението на бизнес плана.

Подмярка 6.3 Стартова помощ за развитието на малки
стопанства
Приоритет ще бъде даден на проекти на земеделски производители, които:
•към момента на подаване на заявлението за подпомагане имат регистрирани
животновъдни обекти и отглеждат едри и дребни преживни животни, свине, зайци,
птици и пчели;
•производства им са в секторите плодове, зеленчуци, както и за етерично-маслени
култури;
•земеделското стопанство е разположено в планински район съгласно наредбата за
определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им
обхват (приета с ПМС №30 ОТ 15.02.2008 г.; ДВ, бр. 20 от 2008 г.);
•на земеделски производители, чиито стопанства са преминали към биологично
производство на земеделски продукти и храни и/или са одобрени ползватели на
помощ по мярка 10 „Агроекологични плащания” от ПРСР 20014-2020.

Подмярка 6.3 Стартова помощ за развитието на малки
стопанства

 Не се подпомагат земеделски стопани одобрени по мярка 112 Създаване на
млади фермери от ПРСР 2007-2013 г.

 Не са допустими земеделски стопани, които са били одобрени през
последните пет години по мярка 141 Подпомагане на полупазарни стопанства
в процес на преструктуриране от ПРСР 2007-2013 г.

Подмярка 6.1 Стартова помощ за млади земеделски
производители
Условия за допустимост:
Кандидатите – физически лица, еднолични търговци и ЕООД, които отговарят на
следните критерии за допустимост:
• Да са регистрирани като земеделски стопани по Закона за подпомагане на
земеделските производители
• Икономически размер на стопанството измерен в стандартен производствен обем
(СПО) да е от 8 000 до 16 000 евро

 Всяка земя, която се взима предвид при определяне на първоначалните минимални
СПО да е с представен документ за собственост и/или договор за аренда/наем с
минимален срок от 5 години.
•

Да са на възраст от 18 до 40 години към датата на подаване на молбата за
подпомагане

Подмярка 6.1 Стартова помощ за млади земеделски
производители
• Да имат съответните професионални умения и познания, които да бъдат доказани
чрез:
 завършено средно образование в областта на селското стопанство или
ветеринарната медицина, или
 средно икономическо образование със земеделска насоченост;
 и/или завършено висше образование в областта на селското стопанство или
ветеринарната медицина, или
 висше икономическо образование със земеделска насоченост и/или
 удостоверение за завършен курс от минимум 150 часа или свидетелство за
професионална квалификация в областта на селското стопанство.

 Когато кандидатът не покрива изискванията за професионални умения и познания,
може да бъде одобрен при условие, че поеме ангажимент в бизнес плана, в рамките
на 36 месеца от момента на вземане на решение за отпускане на помощта, да
покрие тези изисквания.

Подмярка 6.1 Стартова помощ за млади земеделски
производители
•

Тяхното стопанство да отговаря на определението за създаване на
стопанство - за начало на създаване на стопанство се има предвид едно
от следните събития, което е настъпило първо:

 датата на регистрация за първи път като земеделски стопанин по Закона за
подпомагане на земеделските производители;
 започване на отглеждане на животни в собствен/нает животновъден обект
 стопанисване на земя с цел производството на земеделска и животинска
продукция;

!!! Кандидатите могат да заявяват подпомагане не по-късно от 18 месеца,
считано от дадата, на която е стартирало създаването на стопанството.

Подмярка 6.1 Стартова помощ за млади земеделски
производители
• Общият размер на помощта не може да надвишава 25 000 евро
• Изплащането на помощта става на два пъти под формата на единична премия:
 Първо плащане – изплащат се до 12 500 евро след одобрение на заявлението за
подпомагане;
 Второ плащане – изплаща се до 12 500 евро само при коректно изпълнение на
всички заложени в бизнес плана дейности, инвестиции и цели.

 Младият земеделски производители не е допустим за второ плащане, ако:
- не е покрил изискванията за професионални умения и познания в рамките на 36
месеца от момента на вземане на решение за отпускане на помощта;
- не е изпълнил всички заложени в бизнес плана дейности, инвестиции и цели към
периода на проверка.

Подмярка 6.1 Стартова помощ за млади земеделски
производители

• В случай на възникване на форсмажорни обстоятелства водещи до неизпълнение
на договорни задължения, ползвателят не възстановява получената на първо
плащане финансова помощ, но е недопустим за второ.
• Бизнес планът трябва да покаже, увеличаване на икономическия размер на
стопанството спрямо първоначалния размер с минимум 4000 евро измерен в СПО.
• Бизнес планът трябва да покрива период от максимум 5 години, като изпълнението
на този бизнес план трябва да започне в рамките на 9 месеца считано от датата на
решението за отпускане на помощта.

Подмярка 6.1 Стартова помощ за млади земеделски
производители
В процесът на оценка проектите се класират и се дава приоритет на:
•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;
•Проекти, които се изпълняват в сектор „Животновъдство”
•Проекти, които се изпълняват в сектор „Плодове и зеленчуци”
•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 по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни
2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти
и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91.
•Проекти на млади фермери, които създават заетост и нови работни места

Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства

Подкрепа се предоставя на територията на цялата страна, за материални и
нематериални инвестиции в новосъздадени и съществуващи земеделските
стопанства за покриване нуждите на същите, съобразени с техният капацитет

Условия за допустимост:
1.

•
•
•

Кандидати - физически и юридически лица:
Кандидатите следва да са регистрирани земеделски стопани в съответствие със
Закона за подпомагане на земеделските производители;
Минималния стандартен производствен обем на стопанството на кандидата следва
да бъде не по - малко от 8 000 евро;
Юридическите лица са допустими за кандидатстване в случай на проекти за
колективни инвестиции /осигуряващи сътрудничество между производителите
чрез инвестиции в общи съоръжения, оборудване, инфраструктура и др./

Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства

 Кандидатите, юридически лица следва да докажат приход от земеделска дейност
и/или приход от услуги директно свързани със земеделска дейност и/или
преработка на земеделска продукция и/или участие и подпомагане по схемата за
единно плащане на площ за предходна финансова година
 Кандидатите следва да представят бизнес план /БП/, доказващ подобряване на
дейността на ЗС чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности подробно
описани в представения БП.
 Кандидатите, юридически лица с проекти в селски райони, създадени до 1 година
преди кандидатстването за проекти с инвестиции в: сектор „животновъдство”,
сектор „плодове и зеленчуци”, производство на „етерично – маслени и медицински
култури” не доказват доход от земеделска дейност и/или доход от услуги
директно свързани със земеделска дейност и/или преработка на земеделска
продукция и/или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ.

Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства

2. Кандидати - Групи/Организации на производители:
•Кандидатите трябва да са признати като група/организация на производители, в
съответствие с националното и/или европейското законодателство за организации на
производители и/или одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи
и организации на производители”;
•Инвестициите следва да са свързани с основата земеделска дейност на членовете на
организацията, която е основна и за организацията;
•Кандидатите следва да представят БП, доказващ подобряване на земеделската
дейност на стопанствата на членовете и основна за организацията чрез прилагане на
планираните инвестиции и дейности, подробно описани в представения БП;
•БП трябва да показва, че инвестициите са от полза на цялата организация на
производители.

Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства
Материални активи:
•Закупуване/придобиване, строителство или обновяване на сгради и друга недвижима
собственост, използвана за земеделското производство в стопанство, включително
такава използвана за опазване на околната среда.;
•Закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване,
необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително
свързани с опазване на околната среда, съхранение и подготовка за продажба на
земеделска продукция от стопанството, получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими за земеделските дейности в стопанството /до 1мегават/ и
подобряване на енергийната ефективност /
•Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни
насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове /за производство на мед/ и
други бързо растящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия;

Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства
•
•
•

•

•

Инвестиции за постигане на съответствие с нововъведените стандарти на
Общността
Инвестиции за постигане на съответствие със съществуващи стандарти на
Общността - за млади земеделски производители, получаващи подкрепа по мярка
6.1.
Инвестиции за съоръжения и съответно оборудване необходимо за производството
на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки. За
закупуване на пчелни кошери ще се подпомагат кандидати, които притежават над
150 пчелни кошера.
Закупуване на земя, необходима за изграждане/модернизиране на сгради,
помещения и други недвижими активи предназначени за земеделските
производствени дейности и/или за създаване/презасаждане на трайни насаждения до 10 % от общия размер на допустимите инвестиционни разходи;
Закупуване на специализирани земеделски транспортни средства – като например
камиони, цистерни за събиране мляко, хладилни превозни средства за
транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи
животни и птици, и др.

Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства
Нематериални инвестиции:
•Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси,
хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична
и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на
проекта. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на
допустимите инвестиции по проекта.
•Разходи за придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на
търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
•Закупуване на софтуер;
•Разходите свързани за достигане съответствие с международни признати стандарти,
като въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства,
въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация.

Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства
Недопустими разходи за инвестиционна подкрепа:
•Разходи за поддръжка;
•Разходи възникнали при изпълнение на договори за лизинг, разходи за застраховки,
разходи за лихви, разходи за неустойки и такси, други разходи, свързани с договора за
лизинг и режийни разходи ;
•Разходите за ДДС, които подлежат на възстановяване в съответствие с националното
законодателство в областта на ДДС.
•Закупуване на оборудване втора ръка;
•Принос в натура;
•При инвестиции в селското стопанство – закупуване на права за производство и плащане,
закупуване на животни, закупуване на едногодишни растения и тяхното засаждане;
•Инвестиция, за която е установено, че ще оказва отрицателно въздействие върху околната
среда;
•Разходи извършени преди подаването на заявление за финансиране с изключение на
разходите за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и
консултантски услуги и консултации за екологична и икономическа устойчивост извършени
след 01.01.2014.

Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства
∗ Приложими суми и проценти на предоставяната подкрепа:
Финансовата помощ е в размер на 50 % от общия размер на допустимите за
финансово подпомагане разходи, като същата може да се увеличава в следните
случаи:
• За проекти представени от млади земеделски стопани финансовата помощ се
увеличава с 10 %;
• За интегрирани проекти финансовата помощ се увеличава с 10 %;
• За проекти свързани със сливания на организации на производители финансовата
помощ се увеличава с 10 %;
• За проекти с инвестиции в райони с природни и други специфични ограничения
финансовата помощ се увеличава с 10 %;
• За проекти за колективни инвестиции представени от 6 до 10 ЗС финансовата
помощ се увеличава с 10 %;

Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства

• За проекти за колективни инвестиции, представени от над 10 ЗС и/или
групи/организации на производители финансовата помощ се увеличава с 20 %;
• За проекти с инвестиции в стопанства изпълняващи ангажименти по мярка 11
„Биологично земеделие” финансовата помощ се увеличава с 15 %.
• Допълнителната финансова помощ за млади фермери се предоставя в случай, че
заявлението за подпомагане е представено от кандидат на възраст от 18 години и
не повече от 40 години към датата на кандидатстване за финансова помощ.
• Максималното комбинирано подпомагане за един проект на индивидуален
кандидат е не повече от 70 % от общия размер на допустимите за финансово
подпомагане разходи.

Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства

Авансово плащане:
•Максималният размер на авансовото плащане е 50% от общия размер на одобрената
финансова помощ по проекта.
•Авансово плащане се предоставя при изпълнение на следните условия:
1.Авансовото плащане е предварително посочено и е част от поетия от страна на
кандидата ангажимент;
2. Налична е банкова гаранция или еквивалентна такава съответстваща на 100 % от
размера на авансовото плащане.

Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства

• Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е в
рамките на 15 000 евро.
• Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периода на
прилагане на Програмата е в рамките на 1 500 000 евро.
• Максималният размер на допустимите разходи за инвестиции в земеделска техника
за един кандидат за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 500 000
евро

