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Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

Подмярка 6.4.1.  
„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”  

(предварителна информация) 
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 

Период за прием 
документи: 

очаквано, от май 2018 г. до юни 2018 г. 

Цел на 
финансирането: 

Мярката ще предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са 
насочени към производствени дейности, предоставяне на услуги за всички икономически 
сектори и населението, местно занаятчийство. 

Размер на 
безвъзмездното 
финансиране: 

ü Максимален размер на помощта: до 391.166,00 лв. 
Приложим режим „de minimis” 

Процент на 
финансиране: 

ü Максимален интензитет на помощта: 50% 

Бюджет на 
процедурата: 

Общо: 100.000.000 евро  
Важно: Бюджетът ще бъде разделен на няколко отделни приема 

Допустимост на 
кандидатите: 

ü Земеделски производители 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 и вписани в регистър БЛУСТАТ; 

ü С постоянен адрес на територията на селски район; 

Какви дейности са 
допустими: 

1. Дейност „Производство” и Дейност „Услуги”  
- Производство на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за 
функциониране на Европейския съюз; 
- Развитие на услуги във всички сектори на икономиката и др. неземеделски дейности; 
- Принадлежността към дейностите по инвестициите, включени в проектното 
предложение се определя съгласно Код по КИД – 2008. 
2. Дейност „Занаятчийство”  
- Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на 
посетители в занаятчийски дейности); 
- Принадлежността към дейностите по инвестициите, включени в проектното 
предложение, се определя съгласно чл. 3, ал. 1 от Закона за занаятите; 

Какви разходи са 
допустими: 

1. Изграждане, или подобрения на недвижимо имущество; 
2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг на нови машини и оборудване до 
пазарната стойност на активите; 
3. Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или 
модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, 
предназначени за производствени дейности; 
4. Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение 
на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на селски район; 
5. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и 
придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки; 
6. Общи разходи, свързани с разходите за т. 1, 2, 3, 4 и 5 , като хонорари на архитекти, 
инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и 
икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост. 

 


