
 

 

           ПРОЕКТ! 

 

ИНФОРМАЦИОННИ СЕМИНАРИ  

за потенциални бенефициенти 

 

"Възможности за подпомагане на малките стопанства  

по ПРСР 2014-2020" 

 

ПРОГРАМА 

9 юли 2019 г., ........................, гр. Велико Търново 

11 юли 2019 г.,................................, гр. Благоевград 

 

 

Основни цели: 

 развитие на капацитета на потенциалните бенефициенти по ПРСР 2014-2020; 

 популяризиране на актуална 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; 

 популяризиране на актуална информация за възможностите, които подмярка 4.2.2 от 

Тематичната подпрограма за малките стопанства на ПРСР 2014-2020 предоставя за подкрепа на 

инвестиции в преработка, предлагане на пазара и/или развитие на селскостопански продукти; 

 популяризиране на актуална информация за възможностите, които подмярка 16.4 на ПРСР 

2014-2020 предоставя за подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между 

участниците във веригата за доставки, за изграждането и развитието на къси вериги на 

доставки и местни пазари; 

 представяне на конкретни добри практики по ПРСР 2014-2020 за най-пряко достигане на 

посланията до потенциалните бенефициенти и популяризиране на позитивния принос на 

Програмата; 

 популяризиране на интерактивния иновационен модел в рамките на ЕПИ-АГРИ, преодоляване 

на дефицита на публична информация, активизиране на интерес към подмярка 16.4 на ПРСР 

2014-2020, представяне на европейски опит в иновациите при късите вериги за доставка на 

храни; 

 популяризиране дейността на НСМ и привличане на нови членове. 

 

 



 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

10:00-10:30 Регистрация & кафе 

 

10:30-10:40 Откриване и встъпителни думи за Национална селска мрежа и ролята на Звеното 

за управление  

ключов експерт на ЗУ на НСМ 

10:40- 12:30 Възможности за подкрепа по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на 

малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020: цели, определения, изисквания, 

допустимост, приоритети, кандидатстване, оценка, изпълнение, контрол и 

мониторинг, често допускани грешки, съвети   

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

 

Дискусия 
модератор- ключов експерт на ЗУ на НСМ 

12:30-13:30 Обяд 

13:30-13:45 Представяне на добри практики по подмярка 6.3 на ПРСР 2014-2020  

презентира- ключов експерт на ЗУ на НСМ 

 

13:45-15:00 Обща селскостопанска политика на ЕС в подкрепа на иновациите 

ключов експерт на ЗУ на НСМ 

 

Мярка 16 „Сътрудничество“ на ПРСР 2014-2020 за подкрепа прилагането на 

интерактивния иновационен модел и за постигане на целите на Европейското 

партньорство за иновации 

ключов експерт на ЗУ на НСМ 

 

Възможности за подкрепа по подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и 

вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ от 

ПРСР 2014-2020 

ключов експерт на ЗУ на НСМ 

15:00-15:30 Кафе пауза 

15:30-15:45 Представяне на европейски примери на оперативни групу за иновации при късите 

вериги за доставки на храни 

ключов експерт на ЗУ на НСМ 

15:45- 17:00 Възможности за подкрепа по подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг 

на селскостопански продукти“ от Тематичната подпрограма за малките стопанства 

на ПРСР 2014-2020  

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

 

Дискусия 
Модератор- ключов експерт на ЗУ на НСМ 

 

 


