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Мерки, 

финансирани от 

ПРСР 2014 - 2020 г. 

(ЕЗФРСР) 

                    

Мярка МИГ4.1 

„Инвестиции в 

земеделски 

стопанства“ 

550 373,68 278 111,85 50% 498 446 252 148 498 446 252 148 0 0 0 

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА 
ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА” 
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Мярка МИГ4.2  

„Инвестиции в 

преработка/маркетинг 

на селскостопански 

продукти” 

0 0 0 0 0 0 0     0 

Мярка МИГ6.4.1. 

„Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мярка МИГ 7.2. 
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Мярка МИГ7.5. 

Инвестиции за 

публично ползване в 

инфраструктура за 

отдих, туристическа 

инфраструктура 

238 891,40 238 891,40 100% 199864 199 864 199 864 199 864 199 864 199 864  0 

Мерки, извън 

обхвата на мерките 

от Регламент (EC) 

№ 1305/2013, но 

съответстващи на 

целите на 

регламента 

(финансирани от 

ЕЗФРСР) 
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Мярка МИГ01 

„Проучвания и 

инвестиции, свързани 

с поддържане, 

възстановяване и  на 

културното и 

природното 

наследство на селата. 

Съхраняване, 

развитие и 

валоризиране на 

специфичната местна 

идентичност и 

местната култура” 

40 027,06 40 027,06 100% 25 599,06 25 599,06 25 599,06 25 599,06 0 0 0 

Мерки, 

финансирани от 

ОПРЧР (ЕСФ) 
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Мярка МИГ02 

„Местни инициативи 

за заетост на 

територията на 

общините Лясковец и 

Стражица“ 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

Мярка МИГ03 „По-

добро здраве и 

работоспособност на 

заетите лица в 

икономиката на 

общините Лясковец и 

Стражица“. 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

Мярка МИГ04 

„Социални иновации 

за активно социално 

включване“ 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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Мярка 

МИГ05“Насърчаване 

развитието на местна 

социална икономика 

и  

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

нови работни места в 

социални 

предприятия“ 
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