ПОДМЯРКА 6.4. „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“
Цел на мярката:
Разнообразяване възможностите за създаване на местен бизнес и заетост на населението извън
ПРСР
земеделието.
(ЕЗФРСР) Обхват на мярката:
Финансова помощ се предоставя за проектите и дейностите реализиращи се на територията на
„МИГ - Куклен - Асеновград” при спазване на разпоредбите на Наредба № 22 от 14 декември
2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 от ПРСР за периода 2014 – 2020 г., определящи
териториалния обхват на мерките финансирани от ЕЗФРСР включени в Стратегията за водено
от общностите местно развитие (чл. 5 ал. 2. от Наредба № 22 от 14.12.2015 г.).
Допустими кандидати:
 Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или
юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за
вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
Стопанството на кандидати, земеделски стопани, трябва да има стандартен производствен
обем над 2 000 евро;
 Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ и постоянен адрес за физическите лица
на територията на „МИГ - Куклен – Асеновград“ при спазване на разпоредбите на Наредба
№ 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 от ПРСР за периода 2014 – 2020
г., определящи териториалния обхват на мерките финансирани от ЕЗФРСР включени в
Стратегията за водено от общностите местно развитие.
Допустими дейности:
Предоставя се подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:
 Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на
туристически услуги) при спазване на разпоредбите на чл. 21, ал. 4 от Наредба № 22 от
14.12.2015;
 Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора
за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
 Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с
увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги
базирани на ИТ и др.;
 Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници само за собствено
потребление;
 Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на
посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.
 Допустими са само дейности на територията на „МИГ - Куклен – Асеновград“ (при спазване
на разпоредбите на Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 от
ПРСР за периода 2014 – 2020 г., определящи териториалния обхват на мерките финансирани
от ЕЗФРСР включени в Стратегията за водено от общностите местно развитие).
Допустими разходи:
1. Изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество;
2. Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на
активите;
3. Общи разходи, свързани с разходите за точка „1“ и „2“, например хонорари на архитекти,

инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и
икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост. Разходите
по т.“3“ не могат да надхвърлят 12 % от сумата на разходите по т. „1“, „2“ и „4“.
4. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване
на патенти, лицензи, авторски права и марки.
Не са допустими за подпомагане текущи разходи.
Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане, с
изключение на общите разходи.
Допустимите и Недопустимите разходи се определят въз основа на разпоредбите на Наредба
№ 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 от ПРСР 2014 – 2020 г. и
специфичните условия и изисквания на СВОМР.
Допълнителни критерии за допустимост и изисквания към кандидатите:
Проектите и кандидатите трябва да отговарят на следните условия:
 Инвестицията да няма отрицателно влияние върху околната среда;
 Кандидатът да представи разработен бизнес план, който да показва икономическа
жизнеспособност на инвестицията за срок от 5 години/ 10 години при строително-монтажни
работи;
 Инвестициите в производство на електроенергия от биомаса не се подпомагат, ако те не
произвеждат 10% топлинна енергия от общо произведената енергия.
 При производство на биоенергия (включително биогорива) суровините от зърнени и други
богати на скорбяла култури, захарни култури, маслодайни култури, както и суровини, които
могат да се използват за фуражи се ограничават до 20%.
 Ограниченията от 20% не се прилагат за отпадъчни продукти от тези култури, които не се
използват за фуражи.
 Допустими за подпомагане са проекти за обновяване или изграждане на места за настаняване
само ако са изпълнени изискванията на чл. 21, ал. 4 от Наредба № 22 от 14.12.2015.
 Допустимостта на разходите за закупуване на превозни средства се определя при спазване на
разпоредбите на чл. 21, ал. 3 от Наредба № 22 от 14.12.2015.
 Проекти, с включени инвестиции за производство енергия от ВЕИ се подпомагат, ако не
надхвърлят необходимото количество енергия за покриване на потребностите на
предприятието.
 Проекти за производство на биогорива и течните горива от биомаса се подпомагат при
условие, че отговарят на критериите за устойчивост, определени в чл. 37-40 от Закона за
енергията от възобновяеми източници (например: не са отглеждани върху терени с голямо
значение за биоразнообразието, с високи въглеродни запаси, не са добити от суров материал,
отглеждан на земя, която е била торфище, водят като резултат при потреблението на
произведените от тях биогорива и течни горива от биомаса до намаляване на емисиите на
парникови газове, са отглеждани в съответствие с чл. 38 Закона за енергията от възобновяеми
източници).
 В рамките на подмярката не се финансират дейности, които водят до осъществяване на
селскостопанска дейност или резултата от дейността е продукт, включен в Приложение I на
Договора за функциониране на Европейския съюз.
 Не се предоставя финансова помощ за хазарт, финансови услуги, голф, сектори и дейности,
определени за недопустими в Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013

година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на
Европейския съюз към помощта de minimis, производство на енергия от възобновяеми
енергийни източници за продажба.
Проектите по подмярката трябва да отговарят на критериите за допустимост съгласно Наредба
№ 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 от ПРСР 2014 – 2020 г.
Финансови параметри:
Финансовата помощ ще бъде предоставяна в съответствие с Насоките на Европейския съюз за
държавната помощ в сектора на селското и горско стопанство и в селските райони за периода
2014 – 2020 г.
Общ бюджет на мярката за целия период на прилагане на СВОМР: 917 500,00 лв.
Максимален размер на общите допустими разходи за едни проект: Левовата равностойност
на 150 000 евро;
Минимален размер на общите допустими разходи за един проект: Левовата равностойност
на 10 000 евро.
Интензитет на финансова помощ за одобрените проекти (% от общия размер на допустимите
за финансово подпомагане разходи):
 75%
Подмярката ще се прилага при спазване на правилата за минимална помощ/de minimis/
Специфични за територията на МИГ Куклен, Асеновград критерии за оценка на проекти:
Точки
Критерии за оценка на проекти
1. Подпомагане на приоритетни за територията сектори и дейности:
35
 Проекти свързани с инвестиции в производствени дейности, инвестиции в закупуване
на машини и оборудване за лека промишленост, търговия, занаяти и сервизно ремонтни работилници – 35 точки;
 Проектът е свързан с инвестиции в сферата на туризма – 30 точки;
 Проектът е свързан с инвестиции в сферата на здравните услуги за населението – 30
точки;
 Проектът е свързан с друг вид неземеделски дейности и услуги извън – 25 точки.
2. Подпомагане на проекти, осигуряващи допълнителна устойчива заетост:
10
Проектът ще доведе до създаване на нови работни места за период от минимум 1 година
след приключване на дейностите по проекта:
 До 1 ново работно място – 5 точки
 2 и повече нови работни места – 10 точки
3. Опит на кандидата в дейността, за която кандидатства:
15
 Кандидатът има повече от една приключена финансова година и оборот от дейност
сходна с тази, за която кандидатства за повече от една приключена финансова година
– 15 точки;
 Кандидатът има една приключена финансова година и оборот от дейност сходна с
тази, за която кандидатства – 10 точки;
 Кандидатът няма приключена финансова година, но към датата на кандидатстване
има минимум 80% оборот от дейност сходна с тази, за която кандидатства – 5 точки.
4. Проектът е на кандидат, който не е получавал финансиране на неземеделски 10
дейности по мерки 311 и 312 от ПРСР през предходния програмен период:
5. Проектът е с максимален размер на допустимите разходи до левовата 10
равностойност на:
 50 000 евро – 10 точки;
 75 000 евро – 5 точки

6. Проектът е на кандидат представител на уязвими групи (в т.ч. етнически
малцинства и хора в затруднено или неравностойно положение, хора с увреждания
(когато кандидатите са юридически лица минимум 60% от дяловете и капитала на
дружеството следва да са собственост на физически лица от уязвимите групи):
7. Проектът е на кандидат юридическо лице или ЕТ, при което минимум 50 % от
дяловете и капитала на дружеството са собственост на лице на възраст от 18
навършени до 40 не навършени години, към датата на кандидатстване.
8. Оценка на Бизнес план /реалистичност, качество и съвместимост с целите и
приоритетите на Стратегията на МИГ – Куклен - Асеновград
 Бизнес планът е реалистичен, добре обоснован и изпълним -5 т.
 Проектът на бенефициента допринася за постигане целите и приоритетите на
Стратегията на МИГ – 5 т.
Максимален брой точки:

5

5
10

100

