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Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР, включително брой създадени работни 

места: 

 

 

 

Индикатор 

М
ер

н
а 

ед
и

н
и

ц
а 

 

Цел до 

края на 

стратегия

та  

 

Напредък  

за 2021 

година 

Брой проекти, финансирани по СМР: Бр. 70 12 

Брой подадени заявления за подпомагане  Брой  80 15 

Брой на одобрените заявения Брой 65 12 

Стойност на публичния принос за одобрените 

заявления от ПРСР 

лв. 2 933 745 477 733,46 

Стойност на публичния принос за одобрените 

заявления от ОП „РЧР” 

лв. 1 486 000 52 159,80 

Брой на сключените договори Брой  70 11 

Стойност на публичния принос на сключените 

договори 

лв.  4 419 745 618 863,01 

Брой на успешно приключилите проекти % 100% 6 % 

Брой бенефициенти, подпомогнати по СМР Брой 70 12 

Дял на постъпилите заявления за подпомагане, 

подадени в полза на уязвими групи  

% 50% 50% 

Брой консултирани проектни предложения от МИГ  Брой  80 15 

Брой информационни дейности/събития за оживяване 

на територията, проведени от МИГ 

Брой  120 8 

Минимум създадени работни места Брой  100 0 

Брой земеделски стопанства, в които е въведена 

модернизация и/или иновация 

Брой 15 1 

Брой реализирани иновации в публичния сектор Брой 15 2 

Брой реализирани иновации в нестопанския  сектор Брой 10 2 

Брой реализирани иновации в сектора на бизнеса Брой 15 2 

Дял от населението на територията, обхванато от 

проекти по СМР 

% 50% 25% 

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА 
ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА” 

http://www.eufunds.bg/
http://www.mig-zaedno.eu/
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Дял от населението на територията, което се ползва 

от проектите по СМР  

% 50% 25% 

Брой подобрени обекти на местното селско 

наследство 

Брой  10 4 

Брой проекти в полза/ с участие  на уязвими групи Брой  15 4 
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