Източници на финансиране на производството на биогорива и
енергия от възобновяеми източници в транспорта

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Програмата е съфинансирана от Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони.
Дирекция „Развитие на селските райони” на Министерството на
земеделието и храните е управляващ орган на Програмата.
Налице е потенциал за допълнителна преработка на остатъците и
страничните продукти от множество производства в селските райони на
страната. Оползотворяването му ще повиши разнообразието от суровини или
вложения във веригите на добавяне на стойност извън хранително вкусовата
промишленост, например за предприятията за производство на биогорива за
транспорта.
Производството на биогорива за транспорта се съфинансират в
рамките на:
- мярка M04 — Инвестиции в материални активи:
 Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
 Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на
селскостопански продукти“
- мярка M06 — Развитие на стопанства и предприятия:
 Подмярка 6.2 „Стартова помощ за неземеделски дейности“
 Подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
Бенефициери са земеделски производители (физически и юридически
лица), групи/организации на производители, предприятия (физически и
юридически лица), включително пазари на производители регистрирани
съгласно Закона за стоковите борси и тържища.
При
производство
на
биоенергия,
включително
биогорива,
използваните суровини от зърнени и други богати на скорбяла култури,
захарни култури, маслодайни култури и суровини, които се използват за
фуражи, се ограничават до 20%. Ограниченията от 20% не се прилагат за
отпадъчни продукти от тези култури, които не се използват за фуражи.
Проекти за производство на биогорива и течните горива от биомаса
се подпомагат при условие, че отговарят на критериите за устойчивост,
определени в чл. 37-40 от Закона за енергията от възобновяеми източници
(ЗЕВИ)(например: не са отглеждани върху терени с голямо значение за
биоразнообразието, с високи въглеродни запаси, не са добити от суров
материал, отглеждан на земя, която е била торфище, водят като резултат
при потреблението на произведените от тях биогорива и течни горива от
биомаса до намаляване на емисиите на парникови газове, са отглеждани в
съответствие с чл. 38 ЗЕВИ).
Размерът на предоставяната подкрепа (публична безвъзмездна помощ)
от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи варира
от 40-90% в зависимост от конкретната подмярка.
повече информация
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