УВАЖАЕМИ ПРЕРАБОТВАТЕЛИ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ,
Имаме удоволствието да ви информираме, че проектни предложения по подмярка 4.2.
"ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ" от
ПРСР 2014-2020 ще се приемат на ВТОРА СЕСИЯ до 16 май 2018 г.
Подкрепа по подмярка 4.2 се предоставя на територията на цялата страна за инвестиции в
материални и/или нематериални активи, подобряващи цялостната дейност на
предприятията в областта на преработката и маркетинга на селскостопански продукти,
вкл. в секторите:
1. Мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на продукти,
наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;
2. Месо и месни продукти;
3. Плодове и зеленчуци, включително гъби;
4. Пчелен мед и пчелни продукти, с изключение на продукти, наподобяващи/
заместващи пчелен мед и пчелни продукти;
5. Зърнени, мелничарски и нишестени продукти (без хляб и тестени изделия);
6. Растителни и животински масла и мазнини (без маслиново масло);
7. Технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук
(без тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия);
8. Готови храни за селскостопански животни (фуражи);
9. Гроздова мъст, вино и оцет;
10. Производство на енергия за собствени нужди чрез преработка на растителни и
животински продукти, с изключение на биомаса от рибни продукти.
Допустими бенефициенти:
1. Регистрирани земеделски производители с минимален стандартен производствен
обем на стопанството не по-малко от 8 хил. евро;
2. Признати групи или организации на производители или такива, одобрени за
финансова помощ по мярка 9. „Учредяване на групи и организации на
производители” от ПРСР 2014 - 2020 г.;
3. Микро, малки, средни и големи предприятия (еднолични търговци и юридически
лица), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.
Допустими разходи:
По подмярка 4.2 ще се финансират следните основни видове инвестиции:
А) Материални инвестиции, вкл. разходи за:
 изграждане, придобиване и модернизиране на сгради, помещения (на територията
на селски район) и други недвижими активи за целите на проекта, свързани с
производството и/или маркетинга, вкл. такива, използвани за опазване
компонентите на околната среда;
 закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване
на производствения процес по преработката и маркетинга;
 закупуване на земя, необходима за производствената дейност (до 10 % от общия
размер на допустимите инвестиционни разходи);
 закупуване на специализирани транспортни средства, вкл. хладилни такива, за
превоз на суровините и/или на готовата продукция, използвани и произвеждани от
предприятието;
 Изграждане/модернизиране, вкл. оборудване на лаборатории, които са собственост
на кандидата, разположени на територията на предприятието и са пряко свързани с
нуждите на производствения процес, вкл. чрез финансов лизинг;
 инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Общността.

Б) Нематериални инвестиции, вкл. разходи за:


предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски
услуги, консултации за икономическа устойчивост на проекти. Тези разходи не могат
да надхвърлят 12% от размера на допустимите инвестиции по проекта. Разходите за
консултантски и правни услуги, свързани с подготовката и управлението на проекта
са до 5% от преките разходи, но не повече от 35 хил. евро;



ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на
търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;



закупуване на софтуер, свързан с дейностите по проекта;



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, само когато тези разходи са част от общ проект на кандидата.

Финансови условия:
Субсидията по един проект е в размер на 50% от допустимите разходи за МСП и 40% от
общия размер на допустимите разходи за големи предприятия.
Мин. размер на допустимите разходи за един проект е в рамките на 15 000 евро.
Макс. размер на допустими разходи на един кандидат за целия период на ПРСР 2014 – 2020
г., вкл. при кандидатстване с интегриран проект е в рамките на 2 000 000 евро.
Макс. размер на допустимите разходи за проекти за колективни инвестиции, за периода на
прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. е в рамките на 2 000 000 евро.
Макс. размер на общите допустими разходи за периода на прилагане на ПРСР 2014– 2020 г.
не може да надвишава 2 000 000 евро за кандидатите, които помежду си са предприятия
партньори и/или свързани предприятия по смисъла на ЗМСП.
Допустимо е авансово плащане до 50% от одобрената субсидия.
Ще бъде даван приоритет на проекти:










За преработка на суровини от чувствителни сектори;
За въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и иновации в
преработвателната промишленост;
За постигане стандартите на ЕС, подпомагани по мярката, включително такива за
намаляване на емисиите при производство на енергия от биомаса;
За преработка на биологични суровини и производство на биологични продукти;
С инвестиции за насърчаване на кооперирането и интеграцията между земеделските
производители и предприятия от преработвателната промишленост;
Осигуряващи устойчива заетост на територията на селските райони;
Изпълнявани в Северозападния район;
За предприятия, реализирали приход от износ през последните 3 години;
За действащи предприятия - земеделски производители с история от минимум 3
години, които поддържат персонал от минимум 5 души, а за преработватели минимум 15 души.

Представляваната от нас консултантска и обучителна фирма ФИНСИС е готова да Ви
съдейства за реализацията на Вашите инвестиционни намерения с високоефективни
професионални консултантски услуги за изготвяне на обосновани проектни предложения.
За контакти с ФИНСИС: GSM: 0888/ 619 863; 0884/ 84 94 50; тел. 02/981 99 48; 02/981 99
54; 02/981 99 60. Централен офис в гр. София-1000, ул. Петър Парчевич №55, ет.1,
локални офиси в Бургас, Пловдив и Банско; е-mail: office@finsys-soft.com; finsys@mail.bg,
www.finsys-soft.com.
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