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ОБЯВА
ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 4.1„ПОДКРЕПА ЗА
ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА
ВОМР НА МИГ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Протокол № 09/19.05.2020 г. на Управителния съвет (УС) на МИГ
Бяла Слатина, чл. 62, т. 4 от Наредба № 22/2015 и в изпълнение на Стратегия за ВОМР,
Местна инициативна група Бяла Слатина обявява процедура за подбор на проектни
предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 4.1
„Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”, от Стратегията за ВОМР на МИГ
Бяла Слатина посредством процедура на подбор на проектни предложения с няколко
крайни срока за кандидатстване BG06RDNP001-19.417 МИГ Бяла Слатина 4.1
„Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“.
Наименование на програмата: Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Наименование на приоритетната ос: Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в
рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от Мярка 19 „Водено
от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014-2020 г.
Основната цел при прилагането на мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски
стопанства“ е подобряване ефективността на земеделските стопанства в конкурентни за
територията отрасли чрез:
1. преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в
стопанствата;
2. насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация
на физическия капитал;
3. опазване на компонентите на околната среда;
4. спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в
земеделските стопанства;
5. насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани.
Допустими кандидати по процедурата са земеделски стопани, юридически лица и
признати групи производители и признати организации на производители.
Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:
1. да са регистрирани като земеделски стопани съгласно чл.7, ал.1 от Закона за
подпомагане на земеделските производители;
2. минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е не помалко от левовата равностойност на 8000 евро;
3. ако са юридически лица, трябва да са:
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а) получили за предходната или текущата финансова година приход от земеделски
дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ,
включително приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с
извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция
или услуги, директно свързани със земеделски дейности, или получена публична
финансова помощ;
б) регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите, Закона за
вероизповеданията или създадени по Закона за Селскостопанската академия;
в) признати групи производители и признати организации на производители на
земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по Мярка 9
„Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г.
Допустими са само кандидати със седалище за юридическите лица и
постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ.
Допустими дейности, които водят до подобряване на цялостната дейност на
земеделското стопанство чрез:
1. внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните
производствени материални и/или нематериални активи;
2. насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на
земеделски продукти; или
3. повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства; и/или
4. подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните,
фитосанитарните, екологичните и други условия на производство; или
5. подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; или
6. осигуряване на възможности за производство на биологични земеделски
продукти.
Финансовата помощ по мярката се предоставя под формата на възстановяване на
действително направени и платени допустими разходи.
Допустими разходи в рамките на земеделското стопанство са за:
1. строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост,
използвана за земеделското производство, включително такава, използвана за опазване
компонентите на околната среда;
2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови
машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския
производствен процес, включително за опазване компонентите на околната среда,
получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими за земеделските дейности
на стопанството и подобряване на енергийната ефективност, съхранение и подготовка
за продажба на земеделска продукция;
3. създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни
насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед,
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други бързо растящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на
биоенергия;
4. разходи за достигане съответствие с ново въведените стандарти на ЕС,
включително чрез финансов лизинг;
5. закупуване на: съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно
оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за
развъждането на пчели-майки, включително чрез финансов лизинг;
6. разходи за достигане на съответствие със съществуващи стандарти на ЕС;
7. закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с
изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими
материални активи, предназначени за земеделските производствени дейности и/или за
създаване и/или презасаждане на трайни насаждения;
8. закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими
за изпълнение на проекта, предназначени за земеделските производствени дейности на
територията;
9. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски
транспортни средства, като например: камиони, цистерни за събиране на мляко,
хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за
транспортиране на живи животни и птици;
10. разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти,
свързани с въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските
стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за
сертификация;
11. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
12. за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на
търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
13. общи разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания,
такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и
икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на
проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на
заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да
надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т.
1-12.
Допустимите разходи за консултантски услуги, свързани с подготовката и
управлението на проекта не могат да превишават:
- едно на сто от допустимите разходи – за проекти с инвестиции само за
земеделска техника и/или разходи по т. 10 – 12;
- пет на сто от допустимите разходи по т. 1 – 12 – за проекти с включени
инвестиции за създаване на трайни насаждения и/или строително-монтажни дейности
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и/или оборудване и/или машини, но не повече от левовата равностойност на 35 000
евро.
Разходите за закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост не могат
да надхвърлят 10 на сто от общия размер на допустимите разходи по т. 1 – 6 и т. 9 – 12.
Разходите по т. 13 са допустими, ако са извършени не по-рано от 1 януари 2014 г.,
независимо дали всички свързани с тях плащания са направени.
Дейностите и разходите по проекта, с изключение на разходите по т.13 са
допустими, ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане.
Финансовата помощ е в размер 50 на сто от общия размер на допустимите за
финансово подпомагане разходи.
Размерът на финансовата помощ се увеличава с 10 на сто за:
1. проекти, представени от млади земеделски стопани;
2. интегрирани проекти, включително и такива, свързани със сливания на
организации на производителите;
3. проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лица,
включващи от 6 до 10 земеделски стопани;
4. за инвестиции, изцяло свързани с изпълнявани от кандидата ангажименти по
Мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. или сходни ангажименти по
Мярка 214 „Агроекологични плащания“, направление „Биологично земеделие“ от
ПРСР 2007 – 2013 г. и за кандидати, които са заявили подпомагане по Мярка 11
„Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. към датата на кандидатстване и към
момента на подаване на заявка за плащане са одобрени и изпълняват ангажимент по
Мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г.;
5. за проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лица,
включващи над 10 земеделски стопани и/или групи/организации на производители.
Максимално комбинирано подпомагане – 60% от общия размер на
допустимите за финансово подпомагане разходи.
Бюджет на приема: Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП)
по процедурата е в размер на 395 586,00 лева.
Общ размер на
БФП
395 586,00 лв.
100 %

Финансиране от
ЕЗФРСР

Национално
съфинансиране
39 558,60 лв.
10 %

356 027,40 лв.
90%
Минимален размер на общите допустими разходи за един проект: 15 000 лв.
Максимален размер на общите допустими разходи за един проект: 120 000 лв.
Важно! Общите допустими разходи включват безвъзмездната финансова помощ и
(100 %) от страна на кандидата.
(25
съфинансирането
%)
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Безвъзмездна финансова помощ:
1.Минимален размер на БФП:
1.1. за БФП от 50 % - 7 500, 00 лв.
1.2. за БФП от 60 % - 9 000, 00 лв.
2. Максимален размер на БФП:
2.1. за БФП 50 % - 60 000,00 лв.
2.2. за БФП 60 % - 72 000,00 лв.
Критерии за избор на проектни предложения и тежест:
№ Критерий
Проектът осигурява подпомагане на производството на плодове
и/или зеленчуци и/или продукция от животновъдството (с
изключение на пчеларството):
1. - до 50% от общото производство на стопанството
- над 50% от общото производство на стопанството

Мах
оценка
20
5
10

- над 85 % от общото производство на стопанството

20

Проектът е за биологично земеделско производство:

10

2. - над 50%

5

- над 85 %
Проектът е с инвестиции, свързани с опазване на околната среда,
включително технологии, водещи до намаляване на емисиите, и/или
3.
постигане на стандартите на ЕС
Проектът е с инвестиции за повишаване на енергийната ефективност
4.
и/или иновации в стопанството
5. Проектът осигурява заетост на допълнителен персонал (ново
работно място за целия период на изпълнение на проекта):
- До две работни местa

10

- Над две работни места
Проектът е на млад земеделски производител до 40 години
Проектът е с интегриран подход предполага свързаност с други
участници от територията:
- Договори за реализиране на продукцията на територията на МИГ
- Договор с хранително-преработвателно предприятие от

15
10

6.
7.

15
10
15
10

20
10
20
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публикацията се носи от СНЦ „Местна инициативна група Бяла Слатина“ и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващите органи на ПРСР 2014 – 2020 г. и
ОПИК 2014-2020 г.

________________________________________________________________________________________
„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“
Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“
Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
Споразумение № РД50-29/16.04.2018 г.

територията на МИГ за доставка на суровина за преработка
Максимален брой точки

100 т.

Минимален брой точки

5 т.
Лице за контакти и място за достъп до подробна информация: Йонко
Йонков, изпълнителен директор на Сдружение „МИГ Бяла Слатина“, тел. 0910/504-20,
адрес: 3200, гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 68, e-mail:
mig_bslatina@abv.bg.
Пълният пакет документи за кандидатстване с проектни предложения по
настоящата
процедура
е
публикуван
на
следните
интернет
адреси:
http://www.migbsl.com , https://eumis2020.government.bg.
Начален срок за подаване на проектните предложения: 16.06.2020 г.
Първи краен срок за подаване на проектните предложения: 31.07.2020 г.,
17:30 ч.
Втори краен срок за подаване на проектните предложения: 16.11.2020 г.,
17:30 ч.
Начин за подаване на проектни предложения: Проектните предложения по
настоящата процедура се извършва електронно чрез Информационната система за
управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН 2020)
–
https://eumis2020.government.bg
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