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Информационен семинар по подмярка 6.3 „Стартова помощ за 

развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020Акценти от събитие

ЦЕЛ на събитието

 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 подготовка 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 възможностите за сътрудничество с

представители/организации на посочените групи в рамките на НСМ.

ИНФОРМАЦИЯ за събитието

дата 16 май 2019 г.

място село Чалъкови, община Раковски

организатор Звено за управление на НСМ

участници Представители на фермери от ромската общност на община Раковски;

на Фондация „Земята източник на доход“, работеща с ромски

общности; на Аграрен университет- Пловдив и УО на ПРСР

резултати  достигнати почти 30 малки стопанства от ромската общност на

община Раковски;

 представени възможности за подкрепа на малките стопанства по

подмярка 6.3 на ПРСР 2014-2020;

 представена добра практика на реализиран проект по подмярка 6.3 в

сектор овощарство;

 представени възможностите на НССЗ за безвъзмездно изготвяне на

бизнес план и безплатни обучени за малките фермери, които се

подкрепят по ПРСР 2014-2020;

 приложен ефективен метод на комуникация и формиране на базови

познания, отговарящи на нуждите и спецификите на стопанствата;

 набрани идеи за бъдещо съвместно сътрудничество между ЗУ на

НСМ и малките стопанства от ромската общност.
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Антоан Чаракчиев, експерт от дирекция «Развитие на селските райони», МЗХГ обясни дефиницията за

„малко стопанство“; допустимите кандидати и дейности за подпомагане; финансовите условия;

критерии за оценка и приоритети; промените и очаквания 2-ри прием; начин на кандидатстване и ред за

оценяване; изискванията към: кандидатите, проектите, документите, кандидатстването, изпълнението,

отчитането, контрола и мониторинга; съдействието на НССЗ при изготвянето на бизнес план;

допустими/недопустими промени в проектите. Той проигра с участниците начина на изчисляване на

СПО с данни от техните стопанства и акцентира на често допусканите грешки от бенефициентите по

6.3 и дадени конкретни съвети и препоръки.

Информационен семинар по подмярка 6.3 „Стартова помощ за 

развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020

Фермерите от ромската общност в община Раковски научиха за Национална

селска мрежа и за възможностите за сътрудничество с екипа на Звеното за

управлени.

Участниците споделиха: позитивна оценка за наличието на специална

програма за малките стопанства с предложение за запазване след 2020 г.;

идея за тема на тематична работна група към НСМ- малки стопанства;

трудностите от административната тежест с предложение за намаляване в

бъдеще; недостатъчния бюджет, достигащ до малка част малки стопанства и

тежкия приоритет за биологично, който могат да покрия малко

производители в началото, а нямат познанията за неговото спазване в

периода на мониторинг; трудностите при реализация на продукцията с

предложение за тема на ТРГ за къси вериги на доставка.


