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Информационни семинари 

„Възможности за подпомагане на малките стопанства по ПРСР 2014-2020“Акценти от събитие

ЦЕЛ на събитията
 осигуряване на условия за достъп на малките фермери

от планинските райони до актуална информация за

възможностите на :

 отворената за прием подмярка 6.3 на ПРСР 2014-2020;

 предстоящите за стартиране през есента нови

подмерки 16.4 и 4.2.2;

 популяризиране на интерактивния иновационен модел

в рамките на ЕПИ-АГРИ и възможностите за

подпомагане създаването на местни пазари и къси

вериги на доставка;

 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 по

подмярка 6.3 и 16. 4 за най- пряко достигане на

посланията до потенциалните бенефициенти;

 предоставяне на своевременна обратна връзка към УО

в процеса на подготовката за прилагане на новите

подмерки 16.4 и 4.2.2;

 популяризиране дейността на НСМ.

ИНФОРМАЦИЯ за събитията

дата-семинар 1 9 юли 2019 г.

място-семинар 1 „Интерхотел Велико Търново“, гр. Велико Търново

дата-семинар 2 11 юли 2019 г.

място-семинар 2 хотел „Парк Бачиново“, гр. Благоевград

организатор Звено за управление на НСМ 2014-2020 (ЗУ)

участници 51 (във Велико Търново) и 33 (в Благоевград) участници в семинарите- фермери,

представители на НССЗ, БАКЕП, членове на НСМ, БНР- Благоевград, експерт от МЗХГ

резултати  достигнати малки стопанства от планинските райони с актуална информация и съвети

по подмярка 6.3, 4.2.2 и 16.4 на ПРСР 2014-2020;

 Представени 2 добри практики: българска по подмярка 6.3 в сектор овощарство и

холандска- на оперативна група за създаване на он-лайн платформа за храни;

 популяризирани са безвъзмездните услуги, които НССЗ предоставя за малките стопани

при кандидатстване и изпълнение на проектите;

 приложени са ефективни методи за изграждане на капацитет и формиране на базови

познания у потенциалните бенефициенти, отговарящи на нуждите и спецификите на

малките стопанства;

 официално изпратено в срок до УО искане за разяснения по Процедура чрез подбор №

BG06RDNP001-6.007 по подмярка 6.3, обобщаващо постъпилите въпроси в рамките на

двата семинара;

 високо ниво на оценка за работата на ЗУ от страна на участниците и готовност за

участие в дейността на НСМ.
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гр. Благоевград

Местата за провеждане на двата

информационни семинара предварително

бяха подбрани от ЗУ на НСМ така, че най-

пряко да бъдат достигнати малките

стопанства в планинските райони, тъй като

тези стопанства са приоритетни и в трите

представени подмерки 6.3; 4.2.2 и 16.4 на

ПРСР 2014-2020.

гр. Велико Търново

Информационни семинари 

„Възможности за подпомагане на малките стопанства по ПРСР 2014-2020“

ЗУ на НСМ популяризира по време на двата

информационни семинара концепцията на

интерактивния иновационен модел в рамките

на ЕПИ-АГРИ и подкрепата на ОСП към

агроиновациите. При представянето на

възможностите за подкрепа по подмярка 16.4

бе презентирана добра европейска практика на

оперативна група от Холандия за илюстриране

на реалното прилагане и ефект на тази нова

подмярка.

В рамките на проведените семинари ЗУ на НСМ пое ангажимент да обобщи постъпилите въпроси, които изискват допълнително разяснение от УО на ПРСР 2014-2020, които след

съгласуване с участниците бяха изпратени в срок на посочената в процедурата електронна поща на УО.


