Подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от
Мярка 4 "Инвестиции в материални активи"

Безвъзмездната финансова помощ за подпомагане на предприятия, заети в
сферата на преработката и маркетинга на селскостопански продукти, се отпуска в
рамките на Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. с финансовата
подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони (ЕЗФРСР).
Индикативна дата за стартиране на приема на Заявления за подпомагане по
Подмярката: ноември 2016 г.
Подкрепа се предоставя на територията на цялата страна за новосъздадени и
съществуващи предприятия за инвестиции в материални и/или нематериални активи,
подобряващи цялостната дейност на предприятията. Инвестициите, обект на подкрепа,
следва да са свързани с:
•

•

Преработка и/или маркетинг на продукти в обхвата на Приложение I към
Договора за функциониране на Европейския съюз или на памук, с изключение
на рибни продукти;
Развитие на нови продукти, процеси и технологии за продукти в обхвата на
Приложение I към Договора за функциониране на Европейския съюз или на
памук, с изключение на рибни продукти;

Подкрепата ще бъде насочена към закупуване и изграждане на инвестиции,
свързани с:
• Инвестиции в процеси и технологии за производство на продукти, включително
такива, свързани с къси вериги на доставка;
• Инвестиции, свързани с изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други
недвижими активи, необходими за производството и маркетинга;
• Инвестиции в инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на
производствения процес и маркетинга;
• Инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване
и сушене с цел запазване качеството на продукцията и суровината;
• Инвестиции в специализирани транспортни средства за превоз на суровини и/или
готова продукция, включително хладилни транспортни средства;
• Инвестиции, свързани с внедряването на системи за управление на качеството;
• Инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за
собствено потребление;
• Инвестиции за постигане съответствие със стандартите на Общността, включително
пречиствателни съоръжения.

