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съгласно
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Извърш
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предвар
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БФП по
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процедурата (в
концепц
лева)
ии за
*Забележка
проектн
и
предлож
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не на
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мин
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има
% на съния⁵
държавна
лна минимален
финансира
максимален
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помо
не
щ⁹

Максимале
н
Допустими кандидати

Примерни допустими дейности

Категории допустими
разходи

Приоритет 1 „Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите“

1

2

Мярка 1.1
Диверсификация и
нови форми на
доход

Мярка 1.2
Здраве и
безопасност

Инвестиции, допринасящи за
диверсифицирането на доходите на
рибарите чрез развиването на
допълващи дейности, включително
инвестиции на борда на корабите,
риболовен туризъм, ресторанти,
Процедура
екологични услуги, свързани с
на подбор на
рибарството и образователни
проекти
дейности в областта на рибарството,
като подпомагането се предоставя
само при условие че допълващите
дейности са свързани с основната
риболовна дейност на съответния
рибар
Подобряване на хигиената, здравето,
безопасността и условията на труд на
рибарите, като се подпомагат
инвестиции на борда или в
Процедура
индивидуално оборудване, при
на подбор на
условие че посочените инвестиции
проекти
надхвърлят изискванията съгласно
правото на Съюза или националното
право.

Не

Не

42,415.42

7,960.64

Собственици на риболовни
кораби, регистрирани по
търговския закон или
Физически лица;

Собственици на риболовни
кораби, регистрирани по
търговския закон или
Физически лица;

Диверсификация на доходите на
рибарите чрез развиването на
допълващи дейности, включително
инвестиции на борда на корабите,
Разходи за оборудване и услуги,
риболовен туризъм, ресторанти,
без разходи за СМР.
екологични услуги, свързани с
рибарството и образователни дейности в
областта на рибарството

Инвестиции на борда или в
индивидуално оборудване, при условие
Разходи за оборудване и услуги,
че посочените инвестиции надхвърлят
без разходи за СМР.
изискванията съгласно правото на
Съюза или националното право.

от 50% до
80%

1-во
тримесеч
ие

60 дни от
датата на
обявяване
на
процедурат
а

не

не

3,000

40,000

от 50% до
80%

1-во
тримесеч
ие

60 дни от
датата на
обявяване
на
процедурат
а

не

не

Неприложимо

7,960.64

3

4

Мярка 1.6
Опазване и
възстановяване на
морското
биологично
разнообразие

Опазване и възстановяване на
морското биологично разнообразие и Процедура
екосистеми и компенсационни
на подбор на
режими в рамките на устойчивите
проекти
риболовни дейности

Мярка 1.7
Добавена стойност,
Повишаване на добавената стойност Процедура
качество на
или качеството на уловите от Черно на подбор на
продуктите и
море и река Дунав.
проекти
използване на
нежелания улов

Не

Не

800,348.96

373,657.96

Научни или технически
публичноправни
организации, консултативни
съвети, рибари или рибарски
организации, признати в Р.
България, или
неправителствени
организации в партньорство
с рибарски организации или
в партньорство с МИРГ.

Лица, регистри рани по
търговск ия закон,
развиващи дейност
в сектор Рибарство;
физически лица

Събиране на отпадъци в морето, в т.ч.
изгубени риболовни уреди, морски
отпадъци и пласмаси

Оперативни разходи, разходи
за услуги

Инвестиции, които добавят стойност
към продуктите от риболов, по специално като позволяват на рибарите
да извършват преработване, предлагане
на пазара и пряка
Разходи за оборудване и услуги,
продажба на собствения си
без разходи за СМР.
улов; Иновативни инвестиции на
борда на корабите, които
водят до повишаване на
качеството на продуктите от
риболов.

от 50% до
100 %

1-во
тримесеч
ие

60 дни от
датата на
обявяване
на
процедурат
а

не

не

30,000

450,000

от 50% до
80%

1-во
тримесеч
ие

60 дни от
датата на
обявяване
на
процедурат
а

не

не

2,000

200,000

Приоритет 2 „Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания аквакултури, характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите”

5

6

Мярка
2.2.Продуктивни
инвестиции в
аквакултурите –
сектор „Малки
проекти“

Мярка 2.2.
Продуктивни
инвестиции в
аквакултурите
– сектор „Големи
проекти" без СМР

Подобряване на
конкурентноспособността и
жизнеспособността на на
Процедура
предприятията в сектора на
на подбор на
Аквакултурите, включително
проекти
подобряване на безопасността на
условията на труд, по-специално на
МСП.

Подобряване на
конкурентноспособността и
жизнеспособността на на
Процедура
предприятията в сектора на
на подбор на
Аквакултурата, включително
проекти
подобряване на безопасността на
условията на труд, по-специално на
МСП.

Не

Разработване или въвеждане на пазара
нови видове аквакултури с добър
Лица, регистрирани по
пазарен потенциал, нови или значително
Търговския закон,
Разходи за оборудване и услуги,
665,860.67
подобрени продукти, нови или
развиващи дейност в сектор
без разходи за СМР.
подобрени процеси или нови или
„Аквакултури“
подобрени управленски и
организационни системи;

Не

Продуктивни инвестиции в
аквакултурите, включително
производство на зарибителен матариал;
Инвестиции за диверсификация на
дейностите и отглежданите видове;.
Лица, регистрирани по
Модернизация на стопанствата чрез
Търговския закон,
оборудване с инвестиции за повишаване Разходи за оборудване и услуги,
5,520,587.45 развиващи дейност в сектор
на качеството или добавената стойност;
без разходи за СМР.
Аквакултури и които ще
инвестиции за повишаване
развиват дейност в сектора.
положителното въздействие върху
околната среда и подобряване на
ефективното използване на ресурсите, в
т. ч. преминаване към възобновяеми
източници на енергия и др. оборудване

50%

1-во
тримесеч
ие

60 дни от
датата на
обявяване
на
процедурат
а

не

не

2,000.00

48,895.00

50%

1-во
тримесеч
ие

60 дни от
датата на
обявяване
на
процедурат
а

не

не

2,000.00

550,000.00

Приоритет 5: Мерки за предлагане на пазара

7

8

Мярка 5.3
Насърчаване предлагането на пазара Процедура
Мерки за предлагане
на продуктите от риболов и
на подбор на
на пазара
аквакултури
проекти

Мярка 5.4.
"Преработване на
продуктите от
риболов и
аквакултури" без
СМР

Насърчаване на инвестициите в
секторите на преработването и
предлагането на пазара.

Процедура
на подбор на
проекти

Не

Не

212,725.59

4,168,025.23

Лица, регистрирани по
търговския закон;
Юридически лица
регистрирани по ЗЮЛНЦ,
публични организации.

Лица, регистрирани по
Търговския закон.

Търсене на нови пазари и подобрение на
условията за пускане на пазара на
продукти от риболов и аквакултури;
Оператив ни разходи, Разходи
прозрачност на производството и на
за услуги
пазарите и провеждане на пазарни
проучвания и изследвания на
зависимостта н

Инвестиции в преработването на
продукти от риболов и аквакултури,
когато тези инвестиции: допринасят за
реализирането на икономии на енергия
или намаляване на въздействието върху
околната среда, включително
третирането на отпадъци;
подобряват безопасността, хигиената,
здравето и условията на труд;
подпомагат преработването на улов на
Разходи за оборудване и услуги,
риба от видове с търговско значение,
без разходи за СМР.
който не може да бъде предназначен за
консумация от човека; свързани са с
преработването на странични продукти,
които се получават в резултат на
основни дейности от преработването;
водят до нови или подобрени продукти,
нови или подобрени процеси или нови
или подобрени управленски и
организационни системи.

До 100% за
1-во
публични
тримесеч
организации;
ие

50%

1-во
тримесеч
ие

60 дни от
датата на
обявяване
на
процедурат
а

не

не

5,000

146,687.00

60 дни от
датата на
обявяване
на
процедурат
а

не

не

20,000

10,000

*Забележка: УО си запазва правото да промени бюджетите по съответната мярка след приключване на оценката на проектите по предходен прием, прекратени проекти и др., като съгласно конкретната актуализация ще бъде обявен новия прием по процедурата по мярката.
[1]

Индикативната годишна работна програма се изготвя в съответствие с чл. 26, ал. 1 от Постановление №162 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.

[2]

Безвъзмездна финансова помощ.

[3]

Отбелязва се „да“ или „не“.

[4]

В случай че се предвижда извършване на предварителен подбор на концепции за проектни предложения, се посочва и датата на публикуване на обявата за предварителен подбор.

[5]

В случай че се предвижда извършване на предварителен подбор на концепции за проектни предложения, се посочва и крайният срок за подаване на концепциите.

[6]

Отбелязва се „да“, „не“ или „предстои да бъде уточнено“.

[7]

Ако е приложимо.

[8]

По смисъла на чл. 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

[9]

По смисъла на Регламент (ЕС) № 717/2014 на Комисията от 27.06.2014 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в сектора на рибарството и аквакултурите (ОВ, L 190 от 28.06.2014 г.).

