ДЕЛИНА КОНСУЛТ ООД

гр. София 1612,
ул. Найден Геров № 6, оф.6
Тел.: +359 2 851 1040
GSM: + 359 876 687 823
e-mail: projects@delina-consult.com

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
Подмярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански
продукти
Срок за кандидатстване: 15.10.2021 – 25.02.2022 г.

Цел

Подобряване
на
цялостната
дейност,
икономическата
ефективност и конкурентоспособността на предприятия от
хранително-преработвателната промишленост.

Бюджет

387 164 028,75 лв.

Бенефициенти

1. Земеделски производители и Групи/Организации на
производители, без прекъсване на дейността през
последните 36 месеца. Ако кандидатът е земеделски
производители, стопанството му трябва да има стандартен
производствен обем над 8.000 евро.
2. Предприятия, преработващи земеделска продукция,
които
са
извършвали
дейности
по
преработка
на
селскостопански продукти без прекъсване през последните
36 месеца - физически или юридически лица, регистрирани по
Търговския закон или Закона за кооперациите, които са микро,
малки, средни и големи предприятия.
Подпомагане по мярката ще се предоставя за избрани първични
производствени сектори свързани с преработката/маркетинг на
продукти, описани в Приложение І на Договора за
функциониране на Европейския съюз, както следва:
1. Мляко и млечни продукти,
2. Месо и месни продукти,
3. Плодове и зеленчуци, включително гъби,
4. Пчелен мед и пчелни продукти,
5. Зърнени, мелничарски и нишестени продукти,
6. Растителни и животински масла и мазнини,
7. Технически и медицински култури, включително маслодайна
роза, билки и памук,
8. Готови храни за селскостопански животни (фуражи),
9. Гроздова мъст, вино и оцет,
10. Производство на енергия чрез преработка на първична и
вторична биомаса от растителни и животински продукти с
изключение на биомаса от рибни продукти.

Допустими
разходи

1.
Изграждане, придобиване и модернизиране на
сгради и други недвижими активи, свързани с производството
и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване
компонентите на околната среда и енергия от ВЕИ за собствено
потребление.
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2.
Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на нови
машини, съоръжения и оборудване, необходими за
подобряване на производствения процес по преработка и
маркетинга, както и инсталирането им.
3.
Закупуване на земя, необходима за изпълнение на
проектното предложение във връзка с изграждане и/или
модернизиране на сгради, помещения и други недвижими
материални активи, предназначени за производствени дейности.
4.
Закупуване
на
сгради,
помещения
и
други
недвижими имоти, необходими за изпълнение на проектното
предложение, предназначени за производствени дейности.
5.
Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на
специализирани
транспортни
средства,
включително
хладилни такива, за превоз на суровините или готовата
продукция, използвани и произвеждани от предприятието, както
и
електрокари,
мотокари
и
товарачи,
използвани
за
вътрешноцехов и вътрешнозаводски транспорт.
6.
Изграждане/модернизиране, включително оборудване
на лаборатории, които са собственост на кандидата,
разположени
са
на
територията
на
преработвателното
предприятие, обект на инвестицията.
7.
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.
8.
Разходи за закупуване на софтуер свързан с
преработвателната дейност на кандидата, включително чрез
финансов лизинг.
9.
Разходи за ноу-хау, придобиване на патентни права
и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси,
необходими за изготвяне и изпълнение на проектното
предложение.
10.
Общи разходи, свързани с проектното предложение,
в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за
архитекти,
инженери
и
консултанти,
консултации
за
икономическа
устойчивост
на
проектното
предложение,
извършени както в процеса на подготовка на проекта преди
подаване на проектното предложение, така и по време на
неговото изпълнение.
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Размер на
помощта

1.
Финансовата помощ е в размер до 50% от общата
стойност на проекта с размер на заявените за подпомагане
разходи до 3 911 600,00 лева
 Финансовата помощ се увеличава с до 25% за инвестиционни
разходи в обхвата на Приложение № 1 (инвестиции във ВЕИ,
опазване
на
околната
среда,
цифрови
технологии,
автоматизиране на производствените и организационни
процеси).
 Финансовата помощ за общи разходи по проекта е в размер
до 50%.
2.
Финансовата помощ е в размер до 35% от общата
стойност на проекта с размер на заявените за подпомагане
разходи от 3 911 601,96 до 5 867 400,00 лева
 Финансовата помощ се увеличава с до 25% за инвестиционни
разходи в обхвата на Приложение № 1 (инвестиции във ВЕИ,
опазване
на
околната
среда,
цифрови
технологии,
автоматизиране на производствените и организационни
процеси).
 Финансовата помощ за общи разходи по проекта е в размер
до 35%.

Особености

1. Планираният размер на произведената от кандидата
продукция трябва да покрива най-малко 50% от капацитета
на преработвателното предприятие за подпомаганата дейност
по технологичен проект.
2. Кандидатът трябва да докаже наличието на най-малко 50%
осигурена суровинна база по видове основни земеделски
суровини, съгласно производствената програма за първата
прогнозна година от изпълнение на бизнес плана.
3. Най-малко 30% от общата суровинна база, определена в
производствената програма за първа прогнозна година след
въвеждане в експлоатация на инвестициите, включени в
проекта, трябва да е от собствена продукция и/или от
регистрирани земеделски стопани.
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