Европейски съюз

Индикативна годишна работна програма
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от програмите, съ-финансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален
фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и Европейския фонд за морско дело и рибарство
ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО
2015 ГОДИНА
№

НаименоЦели на
вание на
предоставяпроцедурата ната БФП по
процедурата

Вид процедура за Извършване Общ размер на
на
предоставяне на
БФП по
БФП1 по чл. 3 от предварителенпроцедурата /лв./
подбор на
ПМС № 107/2014
концепции за
г.
проектни
предложения2

Допустими
кандидати

Примерни
допустими
дейности

Дата на
Категори Максимален
Краен срок за
Представлява ли
Размер на БФП за
% на съ- обявяване на подаване на процедурата/част от нея5:
и
проект /лв./6
3
допустим финансиран процедурата
проектни
минимална минимален максимален
и разходи
е
предложения4 държавна
помощ8
помощ7

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

1

Безвъзмездна финансова помощ.
Отбелязва се „да“ или „не“.
3
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.
4
В случай че се предвижда извършване на предварителен подбор на концепции за проектни предложения, се посочва и крайният срок за подаване на концепциите.
5
Отбелязва се „да“ или „не“.
6
Ако е приложимо.
7
По смисъла на чл. 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
8
По смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18.12.2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis
(ОВ, L 352 от 24.12.2013 г.).
2

1

1

Наименование
на процедурата

Мярка 1.3. Окончателно преустановяване на риболовните дейности

Цели на
предоставяната
БФП по
процедурата

Намаляване на въздействието на рибарството върху морската среда

Вид процедура
за предоставяне
на БФП по чл.
3 от ПМС №
107/2014 г.

Процедура на подбор на проекти

Извършване на
предварителен
подбор на
концепции за
проектни
предложения

Не

Общ размер на
БФП по
процедурата
/лв./

600 000 лв.

Допустими
кандидати

Лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са
собственици на риболовни кораби, регистрирани в Регистъра на риболовните кораби на
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), който е част от Регистъра
на риболовните кораби на Общността.

Примерни
допустими
дейности

По тази мярката ще бъде подкрепено окончателното преустановяване на риболовните
дейности чрез бракуване или чрез модифициране на риболовните кораби.

Категории
допустими
разходи

Компенсаторни плащания (еднократна премия);
Закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване;
Разходи за консултантски услуги, свързани с подготовката и изпълнението на проекта и
други.

Максимален
% на
съфинансиране

100%

Дата на
обявяване на
процедурата

2--ро тримесечие

Краен срок за
подаване на
проектни
предложения

Не по – кратък от 60 дни от датата на обявяване на процедурата

Държавна
помощ

Не

Минимална
помощ
Минимален
размер на БФП
за проект /лв./

2

Максимален
Размер на БФП
за проект /лв./

Не
3 000 лв.

150 000 лв.

Европейски съюз

№

2

Наименование
на процедурата

Мярка 1.8. Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити
лодкостоянки

Цели на
предоставяната
БФП по
процедурата

Намаляване на въздействието на рибарството върху морската среда, включително
избягване и намаляване, доколкото е възможно, на нежелания улов
подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора
на рибарството, включително на дребномащабния крайбрежен флот, и подобряване на
безопасността и условията на труд;

Вид процедура
за предоставяне
на БФП по чл.
3 от ПМС №
107/2014 г.

Процедура на подбор на проекти

Извършване на
предварителен
подбор на
концепции за
проектни
предложения

Не

Общ размер на
БФП по
процедурата
/лв./

9 000 000 лв.

Допустими
кандидати

Лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност
в сектор Рибарство; признати рибарски организации;
Публично-правни органи, Общини;
Юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ;
Организации на производителите.

Примерни
допустими
дейности

Инвестиции за подобряване на инфраструктурата в рибарските пристанища;
Инвестиции за подобряване на кейови места за разтоварване;
Изграждане или модернизацията на лодкостоянки.

Категории
допустими
разходи

Разходи за строително-монтажни работи;
Закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване
Специализирана техника и оборудване, пряко свързани със съхранението,
разтоварването и обработката на рибните продукти;
Разходи за консултантски услуги, свързани с подготовката и изпълнението на проекта;
Закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и
изпълнение на проекта и др.

Максимален
% на
съфинансиране

100%

Дата на
обявяване на
процедурата

3-то тримесечие

Краен срок за
подаване на
проектни
предложения

Не по – кратък от 60 дни от датата на обявяване на процедурата

Държавна
помощ

Не

Минимална
помощ
Минимален
размер на БФП
за проект /лв./

3

Максимален
Размер на БФП
за проект /лв./

Не
10 000 лв.

8 500 000 лв.

Европейски съюз

№

Европейски съюз

№

НаименоЦели на
вание на
предоставяпроцедурата ната БФП по
процедурата

Вид процедура за
Извършване на
Общ размер Допустими Примерни Категории Максимален
Дата на
Краен срок за
Представлява ли
Размер на БФП за проект
предоставяне на предварителен подбор на БФП по кандидати допустими допустими
% на съобявяване на подаване на процедурата/част от нея13:
/лв./14
БФП9 по чл. 3 от
на концепции за
процедурата
дейности
разходи финансиране процедурата11 проектни
минимална минимален максимален
ПМС № 107/2014
проектни
/лв./
предложения12 държавна
помощ15
помощ16
г.
предложения10

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

9

Безвъзмездна финансова помощ.
Отбелязва се „да“ или „не“.
11
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.
12
В случай че се предвижда извършване на предварителен подбор на концепции за проектни предложения, се посочва и крайният срок за подаване на концепциите.
13
Отбелязва се „да“ или „не“.
14
Ако е приложимо.
15
По смисъла на чл. 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
16
По смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18.12.2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis
(ОВ, L 352 от 24.12.2013 г.).
10

4

Наименование
на
процедурата

3
Мярка 2.2. Продуктивни инвестиции в аквакултура

Цели на
предоставянат
а БФП по
процедурата

Подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в
сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на
труд, по-специално на МСП

Вид процедура
за
предоставяне
на БФП по чл.
3 от ПМС №
107/2014 г.

Процедура на подбор на проекти

Извършване на
предварителен
подбор на
концепции за
проектни
предложения

Не

Общ размер на
БФП по
процедурата
/лв./

7 500 000 лв.

Допустими
кандидати

Лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи
дейност в сектор Аквакултури.

Примерни
допустими
дейности

Категории
допустими
разходи

Инвестиции за диверсификация на дейностите и отглежданите видове,
осъвременяване на стопанствата, включително закупуване на оборудване за предпазване
на стопанствата от диви хищници;
Инвестиции в повишаване на качеството или добавената стойност;
Възстановяване на съществуващите изкуствени водоеми или лагуни, използвани за
аквакултури, чрез премахване на утайките или инвестиции, насочени към
предотвратяване на отлагането на утайки;
Инвестиции за повишаване положителното въздействие върху околната среда и подобряване
на ефективното използване на ресурсите, в т.ч. преминаване към възобновяеми
източници на енергия;

Разходи за строително-монтажни работи;
Закупуване на нови машини и оборудване;
Закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и/или
изпълнение на проекта;
Разходи за подготовка на проекта, инженерни проучвания, оценки, анализи и
изготвяне на технически и/или технологичен проект и др.

Максимален
% на
съфинансиран
е

50%

Дата на
обявяване на
процедурата

2-ро тримесечие

Краен срок за
подаване на
проектни
предложения

Не по – кратък от 60 дни от датата на обявяване на процедурата

5

Държавна
помощ
Минимална
помощ
Минимален
размер на
БФП за проект
/лв./
Максимален
Размер на
БФП за проект
/лв./

Не
Не

10 000 лв.

1 000 000 лв.

Европейски съюз

№

4

Наименование
на процедурата

Мярка 2.3. Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви
аквакултури

Цели на
предоставяната
БФП по
процедурата

Подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора
на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд, поспециално на МСП

Вид процедура
за предоставяне
на БФП по чл.
3 от ПМС №
107/2014 г.

Процедура на подбор на проекти

Извършване на
предварителен
подбор на
концепции за
проектни
предложения

Не

Общ размер на
БФП по
процедурата
/лв./

2 500 000 лв.

Допустими
кандидати

Лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност
в сектор Аквакултури.
Важи само за микро- или малки предприятия.

Примерни
допустими
дейности

Мярката ще помага създаването на предприятия за устойчиви аквакултури от нови
производители на аквакултури.

Категории
допустими
разходи

Разходи за строително-монтажни работи;
Закупуване на нови машини и оборудване;
Закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и/или
изпълнение на проекта;
Разходи за подготовка на проекта, инженерни проучвания, оценки, анализи и
изготвяне на технически и/или технологичен проект и др.

Максимален
% на
съфинансиране

50%

Дата на
обявяване на
процедурата

3-то тримесечие

Краен срок за
подаване на
проектни
предложения

Не по – кратък от 60 дни от датата на обявяване на процедурата

Държавна
помощ
Минимална
помощ

Не
Не

6

Минимален
размер на БФП
за проект /лв./

7 500 лв.

Максимален
Размер на БФП
за проект /лв./

600 000 лв.

Европейски съюз

№

Европейски съюз

№

НаименоЦели на
Вид процедура за
вание на
предоставя- предоставяне на
процедурата ната БФП по БФП17 по чл. 3 от
процедурата ПМС № 107/2014
г.

Извършване на Общ размер на Допустими Примерни Категории Максимален
Дата на
предварителен
БФП по
кандидати допустими допустими
% на съобявяване на
подбор на
процедурата
дейности
разходи финансиране процедурата19
концепции за
/лв./
проектни
предложения18

Краен срок за
Представлява ли
Размер на БФП за
подаване на
процедурата/част от
проект /лв./22
проектни
нея21:
предложения20 държавна минимална минимален максимален
помощ23
помощ24

Приоритетна ос 3 „Насърчаване на изпълнението на ОПОР“

17

Безвъзмездна финансова помощ.
Отбелязва се „да“ или „не“.
19
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.
20
В случай че се предвижда извършване на предварителен подбор на концепции за проектни предложения, се посочва и крайният срок за подаване на концепциите.
21
Отбелязва се „да“ или „не“.
22
Ако е приложимо.
23
По смисъла на чл. 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
24
По смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18.12.2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis
(ОВ, L 352 от 24.12.2013 г.).
18

7

5

Наименование
на процедурата

Мярка 3.1. Контрол и изпълнение

Цели на
предоставяната
БФП по
процедурата

Предоставяне на подпомагане за мониторинга, контрола и изпълнението чрез повишаване
на институционалния капацитет и на ефективността на публичната администрация, без да
се увеличава административната тежест.

Вид процедура
за предоставяне
на БФП по чл.
3 от ПМС №
107/2014 г.

Процедура на подбор на проекти

Извършване на
предварителен
подбор на
концепции за
проектни
предложения

Не

Общ размер на
БФП по
процедурата
/лв./

2 500 000 лв.

Допустими
кандидати

Изпълнителната агенция за рибарство и аквакултури

Примерни
допустими
дейности

Закупуване и/или разработване на технологии, включително хардуер и софтуер, и
системи са откриване и видеонаблюдение на корабите. Позволяващи събиране, управление,
проверка, анализ и управление на риска.Включително системи за записване и отчитане
(ERS), системи за наблюдение (VMS), системи за автоматична идентификация (AIS).
Разработване, закупуване и инсталиране на компоненти, включително хардуер и софтуер,
необходими за проследяемост на продуктите от риболов и аквакултури.
Модернизация и закупуване на кораби, самолети и хеликоптери за патрулиране, при
условие че се използват за целите на контрол на рибарството през 60% от общото
време на използване, изчислено на годишна база.

Категории
допустими
разходи

Разработване, закупуване и инсталиране на компонентите, включително компютърен
хардуер и софтуер;
Въвеждане на програми за обмен на данни между държавите членки и за анализирането
им;
Разходи за закупуване средства за контрол, включително устройства за измерване на
мощността на двигателя и оборудване за претегляне;
Програми за обучение и обмен на опит, инициативи, включително семинари и медийни
инструменти и други.

Максимален
% на
съфинансиране

50 % - 90%

Дата на
обявяване на
процедурата

3-то тримесечие

Краен срок за
подаване на
проектни
предложения

Не по – кратък от 60 дни от датата на обявяване на процедурата

Държавна
помощ

Не

Минимална
помощ

Не

Минимален
размер на БФП
за проект /лв./

8

Максимален
Размер на БФП
за проект /лв./

3 000 лв.

800 000 лв.

Европейски съюз

№

6

Наименование
на процедурата

Мярка 3.2. Събиране на данни

Цели на
предоставяната
БФП по
процедурата

Подобряване и предоставяне на научни знания, както и подобряване на събирането и
управлението на данни

Вид процедура
за предоставяне
на БФП по чл.
3 от ПМС №
107/2014 г.

Процедура на подбор на проекти

Извършване на
предварителен
подбор на
концепции за
проектни
предложения

Не

Общ размер на
БФП по
процедурата
/лв./

2 000 000 лв.

Допустими
кандидати

Изпълнителната агенция за рибарство и аквакултури.

9

Примерни
допустими
дейности

Изследване на запасите от квотираните видове;
Мониторинг на промишлените улови на пристанищата при разтоварване;
Мониторинг на уловите в зоните за риболов в морето;
Доизграждане на информационно-статистическата система на ИАРА.

Категории
допустими
разходи

Разходи научни изследвания в открити води;
Разходи за събиране, управление и използване на данни за целите на научния анализ и
изпълнението на ОПОР;
Разходи за участие на представители на държавите членки и на регионалните органи в
регионални срещи за координация;
Разходи за национални, транснационални и поднационални многогодишни програми за
вземане на проби и др.

Максимален
% на
съфинансиране

100%

Дата на
обявяване на
процедурата

3-то тримесечие

Краен срок за
подаване на
проектни
предложения

Не по – кратък от 60 дни от датата на обявяване на процедурата

Държавна
помощ

Не

Минимална
помощ

Не

Минимален
размер на БФП
за проект /лв./

1 000 лв.

Максимален
Размер на БФП
за проект /лв./

700 000 лв.

Европейски съюз

№

Европейски съюз

№

НаименоЦели на
Вид процедура за
Извършване на
Общ размер Допустими Примерни Категории Максимален
Дата на
Краен срок за
Представлява ли
Размер на БФП за проект
вание на
предоставя- предоставяне на предварителен подбор на БФП по кандидати допустими допустими
% на съобявяване на подаване на процедурата/част от нея29:
/лв./30
процедурата ната БФП по БФП25 по чл. 3 от
на концепции за
процедурата
дейности
разходи финансиране процедурата27 проектни
минимална минимален максимален
процедурата ПМС № 107/2014
проектни
/лв./
предложения28 държавна
помощ31
помощ32
г.
предложения26

Приоритетна ос 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване“

25

Безвъзмездна финансова помощ.
Отбелязва се „да“ или „не“.
27
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.
28
В случай че се предвижда извършване на предварителен подбор на концепции за проектни предложения, се посочва и крайният срок за подаване на концепциите.
29
Отбелязва се „да“ или „не“.
30
Ако е приложимо.
31
По смисъла на чл. 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
32
По смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18.12.2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis
(ОВ, L 352 от 24.12.2013 г.).
26
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Наименование
на процедурата

Мярка 4.1. Подпомагане за стратегиите за водено от общностите местно развитие (ВОМР)

Цели на
предоставяната
БФП по
процедурата

Насърчаване на икономическия растеж, социалното приобщаване, създаването на работни
места и предоставяне на подпомагане за пригодността за заетост и трудовата мобилност в
общностите в крайбрежните региони и регионите на вътрешните водоеми, които зависят
от риболов и аквакултури, включително диверсификация на дейностите в рамките на
сектора на рибарството, както и в други сектори на морската икономика.

Вид процедура
за предоставяне
на БФП по чл.
3 от ПМС №
107/2014 г.

Процедура на подбор на проекти

Извършване на
предварителен
подбор на
концепции за
проектни
предложения

Да

Общ размер на
БФП по
процедурата
/лв./

200 000 лв.

Допустими
кандидати

Местни инициативни рибарски групи (МИРГ)
Публично-частно партньорство

Примерни
допустими
дейности

Подготвително подпомагане;

Категории
допустими
разходи

Разходи за обучение;
Разходи, свързани с разработването на стратегия за местно развитие, вкл. разходи за
консултиране и разходи за консултиране на местната общност във връзка с подготовката
на стратегията.

Максимален
% на
съфинансиране

100%

Дата на
обявяване на
процедурата

2-ро- тримесечие

Краен срок за
подаване на
проектни
предложения

Не по – кратък от 60 дни от датата на обявяване на процедурата
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Държавна
помощ

Не

Минимална
помощ

Не

Минимален
размер на БФП
за проект /лв./

2 000 лв.

Максимален
Размер на БФП
за проект /лв./

35 000 лв.

Европейски съюз

№

Европейски съюз

№

Общ размер Допустими Примерни Категории Максимален
НаименоЦели на
Вид процедура за
Извършване на
Дата на
Краен срок за
Представлява ли
Размер на БФП за проект
% на съ/лв./38
вание на
предоставя- предоставяне на предварителен подбор на БФП по кандидати допустими допустими
обявяване на подаване на процедурата/част от нея37:
33
35
процедурата ната БФП по БФП по чл. 3 от
на концепции за
процедурата
дейности
разходи финансиране процедурата
проектни
минимална минимален максимален
процедурата ПМС № 107/2014
проектни
/лв./
предложения36 държавна
помощ40
помощ39
г.
предложения34

Приоритетна ос 5 „Насърчаване на предлагането на пазара и преработването“

33

Безвъзмездна финансова помощ.
Отбелязва се „да“ или „не“.
35
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.
36
В случай че се предвижда извършване на предварителен подбор на концепции за проектни предложения, се посочва и крайният срок за подаване на концепциите.
37
Отбелязва се „да“ или „не“.
38
Ако е приложимо.
39
По смисъла на чл. 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
40
По смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18.12.2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis
(ОВ, L 352 от 24.12.2013 г.).
34
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Наименование на
процедурата

Мярка 5.4. Преработване на продуктите от риболов и аквакултури

Цели на
предоставяната
БФП по
процедурата
Вид процедура за
предоставяне на
БФП по чл. 3 от
ПМС № 107/2014
г.

Насърчаване на инвестициите в секторите на преработването и предлагането на пазара

Процедура на подбор на проекти

Извършване на
предварителен
подбор на
концепции за
проектни
предложения

Не

Общ размер на
БФП по
процедурата /лв./

4 500 000 лв.

Допустими
кандидати

Лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите

Примерни
допустими
дейности

Доринасят 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 риба от видове с търговско значение, който не може
да бъде Предназначен за консумация от човека;
Дейности, свързани с преработването на странични продукти, които се получават в
резултат на основни дейности от преработването;
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Категории
допустими
разходи

Разходи за строително-монтажни работи закупуване на нови машини и оборудване;
Закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и/или
изпълнение на проекта;
Разходи за обучение на персонала, зает с производствената дейност, пряко свързана с
предвидената инвестиция и други.

Максимален
% на
съфинансиране

50%

Дата на
обявяване на
процедурата

2-ро тримесечие

Краен срок за
подаване на
проектни
предложения

Не по – кратък от 60 дни от датата на обявяване на процедурата

Държавна
помощ

Не

Минимална
помощ

Не

Минимален
размер на БФП за
проект /лв./

10 0000 лв.

Максимален
Размер на БФП
за проект /лв./

1 700 000 лв.

Европейски съюз

№

