ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА ПРОЕКТИ
BG14MFOP001-1.008 „Програма за морско дело и рибарство“ - 2014-2020 г.
Уважаеми членове на АИКБ,
Информираме Ви, че Министерството на земеделието и храните обявява
процедура за подбор на проекти за насърчаване на устойчиво в екологично отношение,
иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се
с ефективно използване на ресурсите.
Във връзка с това Ви предоставяме информация относно изискванията за
кандидатстване с цел при интерес от Ваша страна да предприемете действия по
подготовка на проект.
Краен срок за кандидатстване
21.06.2017 г., 17:00 ч.
Териториален обхват
Проектите по настоящата процедура се изпълняват на територията на Република
България, както следва:
1. Проекти в сектор „Инвестиции в съществуващи рибарски пристанища“. Настоящият
прием по мярката е за разширяване на пристанищната инфраструктура и е насочен към
съществуващи рибарски пристанища в градовете Варна или Балчик;
2. Проекти в сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на
покрити лодкостоянки“. Настоящият прием по мярката е за инвестиции по крайбрежието
на Черно море.
Размер на безвъзмездната финансова помощ
Общ размер на
безвъзмездната финансова
помощ

Средства от ЕСФ (85%)

Национално
съфинансиране (15%)

10 400 000 лв.

7 800 000 лв.

2 600 000 лв.
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Сектор „Инвестиции в
съществуващи рибарски
пристанища“
8 000 000 лв.
Сектор „Инвестиции
насочени към изграждане
и/или модернизация на
покрити лодкостоянки“

6 000 000 лв.

2 000 000 лв.

1 800 000 лв.

600 000 лв.

2 400 000 лв.
Минимален и максимален размер на финансовата помощ:
Минимален размер на заявената
безвъзмездна финансова помощ

Максимален размер на заявената
безвъзмездна финансова помощ

Сектор „Инвестиции в съществуващи
рибарски пристанища“ 800 000 лева

8 000 000 лева

Сектор „Инвестиции насочени към
изграждане и/или модернизация на
покрити лодкостоянки“ 80 000 лева

800 000 лева

Приложим режим на минимални/държавни помощи:
Не е приложимо.
Процент на съфинансиране:
Безвъзмездната финансова помощ е в размер до 100 на сто от размера на
одобрените и реално извършени инвестиционни разходи.
Максимален процент на съфинансиране:
– до 100 % за публични организации;
- до 50 % за юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по
Търговския закон или Закона за кооперациите. Интензитетът на финансирането на
операции, осъществявани от предприятия, които попадат извън определението за МСП,
се намалява с 20 процентни пункта.
Процент на съфинансиране от ЕФМДР – 75 %.
Процент на съфинансиране от националния бюджет – 25%.
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Кой може да кандидатства:
1)

Юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по

Търговския закон или Закона за кооперациите;
2)

Общини или държавни учреждения;

Кандидатите по т. 1 и т. 2 трябва да отговарят на следните изисквания:
1. Да бъдат собственици или да имат учредени права на ползване за обекти,
регистрирани като рибарски пристанища с валидно Удостоверение за експлоатационна
годност, издадено от Изпълнителна агенция "Морска администрация" (ИАМА).
2. Да нямат изискуеми публични задължения към държавата;
3. Да не са вписани в централната база данни за отстраняванията съгласно
Регламент (ЕO, Евратом) № 1302/2008 г. на Комисията от 17 декември 2008 г. относно
централната база данни за отстраняванията (ОВ, L 344, 20.12.2008 г.);
4. Едноличните търговци (ЕТ) и членовете на управителните органи на
юридическите лица 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 длъжност.
Дейности, които ще се финансират:
По настоящата процедура могат да се подават проектни предложения, които
включват комбинация от някои от допустимите дейности:
1)

Инвестиции за подобряване на инфраструктурата в рибарските

пристанища и рибните борси, извършени с цел да се повиши качеството, контрола и
проследяемостта на разтоварваните на сушата продукти, да се подобри енергийната
ефективност, да се подпомогне опазването на околната среда и да се подобрят
безопасността и условията на труд, включително инвестиции в съоръжения за събиране
на отпадъци и на морски отпадъци;

3

2)

Инвестиции, свързани с изграждането или осъвременяването на

покрити лодкостоянки;
3)

Дейности, свързани с информация и комуникация на проекта - в

съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1303/2013, Приложение XII
„Информация и комуникация относно подкрепата от фондовете“.
4) За сектор „Инвестиции в съществуващи рибарски пристанища“ допустими са
дейностите по точки 1) и 3).
За сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на
покрити лодкостоянки“ допустими са дейностите по точки 2) и 3).
Допустими партньори:
Не се прилага.
Допустими целеви групи:
Не се прилага.
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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