ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ПРСР 2014 – 2020 г.

ПРСР 2014 – 2020 г.
Приеми през 2015 в процес на обработка през 2016 г.
Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
Бюджет за приема – 300 млн. лв.
Подадени 3 362 заявления за 1,2 млрд. лв.
Договорени 530 заявления за 210,9 млн. лв.
В процес на разглеждане 360 заявления за 174,8 млн. лв.
Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански
продукти“
Бюджет за приема – 200 млн. лв.
Подадени 597 заявления за 823 млн. лв.
Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“
Бюджет за приема – 70 млн. лв.
Подадени 2 664 заявления за 130,2 млн. лв.
Договорени 955 заявления за 46,7 млн. лв.
В процес на разглеждане 477 заявления за 23,3 млн. лв.

Статус на разглежданите
проекти от прием 2015 г.

Статус на разглежданите
проекти от прием 2015 г.

Статус на разглежданите
проекти от прием 2015 г.

Статус на разглежданите
проекти от прием 2016 г.

ПРСР 2014 – 2020 г.
Агроекология и климат – кампания 2015
Мярка 10 «Агроекология и климат»
Подадени 3 819 заявления за 12,5 млн. лв.
Мярка 11 «Биологично земеделие»
Подадени 2 116 заявления за 28,1 млн. лв.
Мярка 12 «Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за
водите»
Подадени 10 787 заявления за 46,1 млн. лв.
Мярка 13 «Плащания за райони, изправени пред природни или
други специфични ограничения»
Подадени 36 232 заявления за 81,1 млн. лв.

ПРЕДВИДЕНИ МЕРКИ ЗА 2016 Г.
 Мярка 1 «Трансфер на знания и действия за осведомяване»
 Подмярка 2.1.2 «Помощ за осигуряване на консултантски
услуги за малки земеделски стопани (ТПП)»
 Подмярка 4.1 «Инвестиции в земеделски стопанства»
 Подмярка 4.2 «Инвестиции в преработка/маркетинг на
земеделски продукти»
 Подмярка 6.3 «Стартова помощ за развитието на малки
стопанства (ТПП)»

ПРЕДВИДЕНИ МЕРКИ ЗА 2016 Г.
 Подмярка 7.2 «Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура» - краен срок за прием 03.10.2016 год.
 Подмярка 7.6 «Проучвания и инвестиции, свързани с
поддържане, възстановяване и на културното и
природното наследство на селата» 348 заявления за 108 мил. евро
 Мярка 9 «Учредяване на групи и организации на
производителите»
 Мярка 14 «Хуманно отношение към животните»
 Подмярка 19.2 «Прилагане на операции в рамките на
стратегии за водено от общностите местно развитие»
(ЛИДЕР), вкл. 19.3 и 19.4

НОВОСТИ В ПОДМЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В
ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА“
Нови финансови условия за изпълнение на проекти:
 Максимален размер на допустимите разходи за един проект и за един
кандидат за периода на прилагане на Програмата от 1 000 000 евро.
 Максимален размер на субсидията за един проект на индивидуален
бенефициент в размер на 60 % от общия размер на допустимите за
финансово подпомагане разходи.
 Максимален размер на субсидията за един проект на групи или
организации на производители в размер на 70 % от общия размер на
допустимите за финансово подпомагане разходи.
Добавяне на нова допустима дейност и инвестиционни разходи включване на инвестиционни разходи, свързани с напояване и
отводняване в рамките на земеделските стопанства.

НОВОСТИ В ПОДМЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В
ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА“
Актуализация на критериите за оценка по подмярката:
Добавяне на нов критерий за подбор, свързан с устойчива заетост в
съществуващи земеделски стопанства;
Добавяне на нов критерий за подбор, свързан с допълнително
насърчаване на интегрирания подход чрез предоставяне на приоритет за
инвестиции за СМР и машини, съоръжения и оборудване монтирани в тях;
Намаляване и степенуване на точките по критерия насочен към проекти
от Северозападен район на планиране;
Увеличаване на точките за проекти в чувствителните сектори;
Премахване на приоритета за стопанства, чието производство е в преход
към биологично производство на храни и продукти.

Мярка 7 «Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони»
Четири подмерки:
7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“
7.3 „Широколентова инфраструктура, включително нейното
създаване, подобрение и разширение“
7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за
отдих, туристическа информация и малка по мащаб
туристическа инфраструктура“
7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане,
възстановяване и подобряване на културното и природното
наследство на селата“

Мярка 7 «Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони»
Бенефициенти:
232 общини в селските райони за всички дейности, с изключение на
дейности за канализация;
ЮЛНЦ - за дейности, свързани със социалната и спортната
инфраструктура, и културния живот;
Читалища - за дейности, свързани с културния живот;
ВиК оператори - за дейности, свързани с изграждане,
реконструкция и/или рехабилитация на ВиК системи и съоръжения в
агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони;
Местни поделения на вероизповеданията – за сгради с религиозно
значение.

Подмярка 7.2
Какво ще се подпомага в прием 2016 г.
Пътища, улици, тротоари;
Водоснабдителни системи и съоръжения в населени места в
агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони;
Социална инфраструктура;
Обекти, свързани с културния живот;
Общинска образователна инфраструктура с местно значение в
селските райони.

Финансови условия
Подмярка 7.2:
Максимален размер на проект:
3 млн. евро за инвестиции в пътища и водоснабдителна инфраструктура;
2 млн. евро за инвестиции в социална инфраструктура;
1 млн. евро за всички останали инвестиции.
Ограничения:
За културни обекти – 200 000 евро на проект/1 млн. евро за целия период за един
кандидат;
За площади и зелени площи – 400 000 евро на проект/2 млн. за периода
Субсидия:
100% за бенефициенти общини, ЮЛНЦ и читалища, когато проектът не генерира
приходи;
Проектът генерира приходи – финансирането се определя въз основа на анализ
разходи-ползи.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО

