Мярка 4 ‐ Инвестиции в материални активи
Обхват на подпомагане:
4.1 Подпомагане на инвестиции в материални и нематериални активи, имащи отношение към
подобряване на производствената дейност на земеделските стопанства;
4.2 Подпомагане на инвестиции в материални и нематериални активи, имащи отношение към
подобряване на цялостната дейност на земеделските стопанства и предприятията за преработка
на земеделски продукти;
4.3 Подпомагане на инвестиции, свързани с възстановяване, реконструкция и модернизация на
съществуваща или изграждане на нова инфраструктура за напояване и отводняване на
земеделските земи;
4.4 Подпомагане на земеделски производители или групи на земеделски производители за
непроизводствени инвестиции, в това число: Изграждане на каменни стени, възстановяване на
влажни зони, дейности, свързани с опазване на водите и почвата и др.
Бенефициенти:
Земеделски производители (физически или юридически лица); Предприятия от хранително‐
преработвателната промишленост; Групи на производители; Общини; Държавни предприятия;
Търговски дружества; Сдружения за напояване.

Финансови условия:
Подмерки 4.1, 4.2 и 4.3:
Минималния размер на допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 10 000
евро. Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат, за целия период на
прилагане на Програмата е в рамките на 3 000 000 евро.
За подмярка 4.4:
Минималния размер на допустимите разходи за един проект е равен на левовата равностойност
на 10 000 евро. Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периода на
прилагане на Програмата е в рамките на 100 000 евро.
Интензитет на помощта:
За подмерки 4.1 и 4.2 интензитета на финансовата помощ е в размер на 50 % от одобрените
разходи, в определени случай, финансовата помощ може да достигне до максимум 90 % от
размера на одобрените разходи.
За подмерки 4.3 и 4.4 финансовата помощ е в размер на 100 % от одобрените разходи.
Мярка 6 „Развитие на стопанството и стопанската дейност“

Бенефициенти по Мярка 6 от ПРСР са земеделски производители на възраст между 18 и 40
години, както и микропредприятия, регистрирани като ЕТ или ЮЛ, ФЛ ‐ регистрирани по Закона
за занаятите.

Финансови условия:
6.1
Общ размер на помощта 25 000 евро на бенефициент.
Първо плащане ‐ до 12 500 евро след одобрение на молбата за подкрепа;
Второ плащане – изплаща се до 12 500 евро само при коректно изпълнение на заложение в БП
дейности;
6.2
Фиксирано плащане, което не надвишава 20 000 евро.
Авансово плащане при сключване на договор;
Второ плащане в година по избор на кандидата при изпълнение на условията, заложени в
договора;
6.3
Минимална стойност на допустимите разходи – 10 000 евро;
Максималната стойност на разходите по проекта – 300 000 евро.
Интензитета на помощта е в размер на 75 % от одобрените разходи но не повече от 200 000
евро.

