
 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР 

Възможности за подкрепа по подмярка 6.3 „Стартова помощ за 

развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020  

ПРОГРАМА 

16 май 2019 г. 

Интернет - кафе Galaxy , село Чалъкови, община Раковски 

 

Основни цели на срещата: 

 
 осигуряване на условия за достъп на представители от уязвими, дискриминирани и 

маргинализирани групи до информация за възможностите, които подмярка 6.3 на ПРСР 

2014-2020 предоставя за подкрепа на: икономическото развитие и укрепването на малките 

земеделски стопанства като устойчиви и жизнеспособни единици; за ускоряване на 

тяхната модернизация и технологично обновление, както и за подобряване на опазването 

на околната среда и борба с климатичните промени; 

 прилагане на ефективен подход, отговарящ на нуждите на посочените групи за 

формиране на базови познания, свързани с подготовката за кандидатстване, подготовката 

на бизнесплан, за изпълнение на различните изисквания при реализация на проектите, 

отчитане, мониторинг, контрол и пр.;   

 представяне на конкретни добри практики за най-пряко достигане на посланията до 

потенциалните бенефициенти от посочените групи; 

 принос на дейността към залегналите в ПРСР 2014-2020 г. хоризонтални принципи на 

равенство на половете и недискриминация; 

 популяризиране дейността на НСМ сред посочените групи и привличане на нови членове;  

 набиране на идеи относно бъдещи възможности за сътрудничество с 

представители/организации на посочените групи в рамките на НСМ. 

 

16 май 2019 г. 

15:30-16:00 Регистрация & кафе 

 

16:00-20:30 1.Възможности за подкрепа по подмярка 6.3 от ПРСР 2014-2020,  условия и ред за прилагане 

 

 Цел на подпомагането 

 Що е то малко стопанство и изчисляване на СПО  

 Изисквания към кандидатите и към проектите 

 Допустими за подпомагане дейности и инвестиции 

 Финансови условия 

 Актуален списък на приоритетни животни и на приоритетни култури 

 Подготовка на бизнес план, изисквания 

 Цели и измерими резултати 

 Стъпки при кандидатстване и необходими документи 

 Критерии за оценка на проекти, точки и класация  



 

 

 

 

 Коректно изпълнение на бизнесплана, изплащане на помощта, мониторинг и контрол 

 Допустими и недопустими промени след сключване на Договор с ДФЗ 

 Възможност за безвъзмездно изготвяне на бизнесплан от НССЗ 

 Често допускани грешки, поуки и съвети 

 Предстоящ 2-ри прием през 2019 г. 

 

Лектор- експерт Дирекция „Развитие на селските райони“, МЗХГ 

Модератор на дискусиите- ключов експерт на ЗУ на НСМ 

 

 

 

2. Добра практика по подмярка 6.3 на ПРСР 2014-2020  

Презентира- ключов експерт на ЗУ на НСМ 

 

3. Набиране на идеи за бъдещата работа на НСМ с представители на уязвими, 

дискриминирани и маргинализирани групи  

Експертна дискусия на ЗУ на НСМ с Фондация „Земята – източник на доходи“ и представител на 

УО на ПРСР 2014-2020 

 

  

20:30 21:30 Коктейл и време за комуникация 

 

* Адрес Интернет- кафе Galaxy : ул. „Марица“ 164, с. Чалъкови, общ. Раковски 

 


