ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА ПРОЕКТИ
BG14MFOP001-2.006 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“
Сектор „Рециркулационни системи“ и
сектор „Изграждане на нови, както и разширяване и модернизация на
съществуващи аквакултурни стопанства“
Уважаеми членове на АИКБ,
Информираме Ви, че Министерството на земеделието и храните обявява
процедура по подбор на проекти по Програма за морско дело и рибарство - 2014-2020, с
цел подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в
сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд.
Краен срок за кандидатстване:
25.05.2017 г., 17:00 ч.
Териториален обхват:
Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на Република
България.
Размер на безвъзмездната финансова помощ:
Общ размер на
безвъзмездната финансова
помощ

Средства от
Европейски фонд за
морско дело и рибарство

Национално
съфинансиране

16 872 000 лв.

12 654 000 лв.

4 218 000 лв.

Минимален и максимален размер на финансовата помощ:
Финансовата помощ по реда на тази мярка е безвъзмездна и е в размер до 50 на сто от
общите допустими разходи за дейности.
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Сектор

Минимален размер на

Максимален размер

БФП

на БФП

48 895 лв.

850 000 лв.

30 000 лв.

550 000 лв.

Сектор „Рециркулационни
системи“
Сектор „Изграждане на нови,
както и разширяване и
модернизация на съществуващи
аквакултурни стопанства“

ВАЖНО! Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за
един бенефициент, заедно със свързаните с него лица, съгласно §1 от допълнителните
разпоредби на Търговския закон за целия програмен период по мярка 2.2
„Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ е 1 400 000 лева.
Един бенефициент няма право да подава в рамките на един прием проектно
предложение за сектор „Изграждане на нови, както и разширяване и модернизация на
съществуващи аквакултурни стопанства“ и за сектор „Рециркулационни системи“.
За безвъзмездна финансова помощ за следващ проект може да се кандидатства след
подаване на искане за окончателно плащане по предходен проект.
Съфинансиране от страна на кандидатите:
Мярка

Максимален интензитет
на помощта за дейности за
МСП

Максимален интензитет на
помощта за дейности за
предприятия, непопадащи
в определението за МСП

Мярка 2.2 „Продуктивни
инвестиции в
аквакултурите”

50%

30%

Кой може да кандидатства:
1. Еднолични търговци (ЕТ):
1.1. Да са регистрирани като производители на риба и други водни организми по
реда на чл. 25 ЗРА;
2

1.2. Да са регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската
дейност (ЗВД) (в случай че кандидатите са съществуващи ферми/стопанства);
1.3. Да нямат изискуеми публични задължения към държавата;
1.4. Да не са вписани в централната база данни за отстраняванията съгласно
Регламент (ЕО, Евратом) № 1302/2008 на Комисията от 17 декември 2008 година
относно централната база данни за отстраняванията (OB L 344, 20.12.2008 г.);
1.5. Физическото лице – едноличен търговец /ЕТ/ и членовете на управителните
органи на ЮЛ да не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпления против
собствеността, стопанството, освен ако не са реабилитирани и не са лишавани от
правото да упражняват търговска дейност или да заемат ръководна, отчетна или
материалноотговорна дейност;
1.6. Да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията;
1.7. Да отговарят на изискванията за микро-, малко или средно предприятие
съгласно Закона за малките и средни предприятия;
1.8. Да са със състав, по-малък от 750 души, или с оборот под 200 млн. евро, ако са
предприятия, които не попадат в дефиницията на т. 1.7;
1.9. Да не са обявени в несъстоятелност или да са в открито производство по
несъстоятелност;
1.10. Да не са в производство по ликвидация.
2. Юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.
Допустими партньори:
Неприложимо.
Допустими целеви групи:
В съответствие с Програмата за морско дело и рибарство безвъзмездната
финансова помощ ще бъде предоставена на кандидати собственици на съществуващи
стопанства в сектор „Аквакултури” и на кандидати с намерение за изграждане на нови
такива.
За Сектор „Рециркулационни системи“:
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Целева група - кандидати с намерение за изграждане на нови рециркулационни
стопанства, както и кандидати собственици на съществуващи рециркулационни стопанства,
кандидатстващи за модернизация и/или разширяване на същите.
За Сектор „Изграждане на нови, както и разширяване и модернизация на
съществуващи аквакултурни стопанства“:
Целева група - кандидати собственици на съществуващи стопанства в сектор
“Аквакултури” и на кандидати с намерение за изграждане на нови такива, с изключение на
рециркулационни стопанства.
Дейности, които ще се финансират:
За Сектор „Рециркулационни системи“:
1. Продуктивните инвестиции в аквакултурите, включително производство на
зарибителен материал;
2. Диверсификацията на продукцията на аквакултурите и отглежданите видове;
3. Модернизация на аквакултурните стопанства, включително подобряването на
условията на труд и безопасност за работещите в сектора;
4. Подобряването и модернизацията, свързани със здравето на животните и
хуманното отношение към тях, включително закупуване на оборудване за предпазване
на стопанствата от диви хищници;
5. Инвестиции, намаляващи отрицателното въздействие или повишаващи
положителното въздействие върху околната среда, както и подобряването на
ефективното използване на ресурсите;
6. Инвестиции в повишаване на качеството или добавената стойност на продуктите
от аквакултури;
7. Инвестиции, водещи до значително намаляване на въздействието на
предприятията за аквакултури върху потреблението и качеството на водата, поспециално чрез намаляване на използваното количество вода или химикали,
антибиотици и други лекарствени продукти или чрез повишаване на качеството на
отпадните води, включително чрез разработване на мултитрофични системи за
аквакултури; (поликултурно отглеждане на аквакултури);
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8. Насърчаването на затворени системи за аквакултури, в които продуктите от
аквакултури се отглеждат в затворени рециркулационни системи, като по този начин се
свежда до минимум потреблението на вода;
9. Инвестиции в повишаването на енергийната ефективност и насърчаването на
преминаването на предприятията за аквакултури към възобновяеми източници на
енергия (на ниво допустимост капацитета на инсталацията да не е по-голям от
потреблението, което е необходимо за проекта);
10. Диверсификация на доходите на предприятията за аквакултури чрез развиване
на допълнителни дейности, свързани с основната дейност на предприятието в областта
на аквакултурите, включително за риболовен туризъм, свързани с аквакултурите
екологични услуги или образователни дейности в областта на аквакултурите.
За Сектор „Изграждане на нови, както и разширяване и модернизация на
съществуващи аквакултурни стопанства“:
1. Продуктивните инвестиции в аквакултурите, включително производство на
зарибителен материал;
2. Диверсификацията на продукцията на аквакултурите и отглежданите видове;
3. Модернизация на аквакултурните стопанства, включително подобряването на
условията на труд и безопасност за работещите в сектора;
4. Подобряването и модернизацията, свързани със здравето на животните и
хуманното отношение към тях, включително закупуване на оборудване за предпазване
на стопанствата от диви хищници;
5.

Инвестиции,

намаляващи

отрицателното

въздействие или

повишаващи

положителното въздействие върху околната среда, както и подобряването на
ефективното използване на ресурсите;
6. Инвестиции в повишаване на качеството или добавената стойност на продуктите
от аквакултури;
7. Инвестиции, водещи до значително намаляване на въздействието на
предприятията за аквакултури върху потреблението и качеството на водата, поспециално чрез намаляване на използваното количество вода или химикали,
антибиотици и други лекарствени продукти или чрез повишаване на качеството на
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отпадните води, включително чрез разработване на мултитрофични системи за
аквакултури; (поликултурно отглеждане на аквакултури);
8. Инвестиции в повишаването на енергийната ефективност и насърчаването на
преминаването на предприятията за аквакултури към възобновяеми източници на
енергия (на ниво допустимост капацитета на инсталацията да не е по-голям от
потреблението, което е необходимо за проекта);
9. Диверсификация на доходите на предприятията за аквакултури чрез развиване на
допълнителни дейности, свързани с основната дейност на предприятието в областта на
аквакултурите, включително за риболовен туризъм, свързани с аквакултурите
екологични услуги или образователни дейности в областта на аквакултурите.
Приложим режим на минимални/държавни помощи:
Неприложимо.
Срок за изпълнение на проекта:
За Сектор „Рециркулационни системи“ – до 18 месеца за одобрени проектни
предложения, включващи СМР и до 12 месеца за одобрени проектни предложения, без
СМР, считано от датата на подписване на административния договор за предоставяне на
БФП;
За сектор „Изграждане на нови, както и разширяване и модернизация на
съществуващи аквакултурни стопанства“ – до 18 месеца за одобрени проектни
предложения, включващи СМР и до 12 месеца за одобрени проектни предложения, без
СМР, считано от датата на подписване на административния договор за предоставяне на
БФП.
Начин на подаване на проектното предложение:
Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва
изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и
подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система
за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България
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(ИСУН), единствено с използването на квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез
модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.
АИКБ чрез АИКБ КОНСУЛТ ЕООД остава на Ваше разположение за помощ и
насочване към партньорски фирми за разработване на проектни предложения по
посочената процедура, както и предоставя възможност за управление на проекта в
рамките на бюджета на проекта. Услугите, които се предоставят през партньорската
мрежа на АИКБ Консулт ЕООД за членовете на АИКБ, са по-евтини с между 5 и 10%,
в зависимост от процедурата и сложността на проекта.
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