Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Поредица от мерки по ПРСР дават възможности за получаване на подпомагане от страна на
земеделските производители за отглеждане и преработка на лечебни растения. За някои от
мерките отглеждането на етеричномаслени култури дава приоритет при кандидатстването.
Един от приоритетите за цялата програма за периода 2014-2020 г. е „етерично-маслени и
медицински култури”.
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Мярка
Мярка 04 „Инвестиции в земеделските стопанства“
Подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“
Подмярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти
Подмярка 4.2.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематичната
подпрограма
Подмярка 4.4 Непроизводствени инвестиции
Мярка 06. Развитие на стопанства и предприятия
Подмярка 6.1 Стартова помощ за млади земеделски производители
Подмярка 6.2 Стартова помощ за неземеделски дейности
Подмярка 6.3 Стартова помощ за развитието на малки стопанства
Подмярка 6.4 Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански
дейности
Операция 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности
Операция 6.4.2 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по Тематичната подпрограма за
развитието на малки стопанства
Мярка 9. Учредяване на групи и организации на производителите
Mярка 10. Агроекология и климат
Подмярка 10.3. Контрол на почвената ерозия
Подмярка 10.6. Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското
стопанство
Мярка 11. Биологично земеделие
Подмярка 11.1 Плащания за преминаване към практики и методи за биологично земеделие
Подмярка 11.2. Плащания за поддържане на практики и методи за биологично земеделие
Mярка 12. Плащания по „Натура 2000“ и Рамковата директива за водите
Подмярка 12.1. Компенсаторни плащания за земеделски площи в Натура 2000
Мярка 13. Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични
ограничения
Подмярка 13.1 Компенсационни плащания в планински район
Подмярка 13.2 Компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни
ограничения
Mярка 16. Сътрудничество
Подмярка 16.1. Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на
Европейското партньорство за иновации (ЕПИ) за селскостопанска производителност и
устойчивост
Подмярка 16.2. Подкрепа за пилотни проекти и за развитие на нови продукти, практики, процеси и
технологии
Подмярка 16.4. Подкрепа за сътрудничество между участниците във веригата на доставки за
изграждането и развитието на къси вериги на доставки и местни пазари. Подкрепа за дейности на
местно равнище за популяризиране, свързани с развитието на късите вериги на доставки и
местните пазари
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