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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”: 

включени са сключени  договори по мярка 01/ 
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Брой проекти, финансирани по мярката Брой 15 3 

Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката Брой 15 3 

Общ обем на публичния принос  Лева  233 745 49 675,00 
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Проекти, насочени  към обекти, които са 

значими за идентичността на района  
% 100 100 

Проектите предвиждат резултати, насочени 

към продукти и съхранение на местно 

културно-историческо наследство 

% 100 100 

Проекти, предвиждащи съвременни форми и 

начини за популяризиране на живото 

нематериално културно наследство 

% 50 50 

Проекти с комбинирани дейности по опазване 

на специфични местни идентичности и 

културно наследство 

% 100 100 

Проекти, насочени  към задоволяване на 

потребностите на големи групи от хора 
% 100 100 

Дейностите по проектите насърчават 

съвместно участие на различни социални и 

граждански групи и културни институции  

% 100 100 

Дейностите по проектите пресъздават 

уникалните местни идентичности и  

културното наследство по иновативен и 

нетрадиционен начин, отразяващ 

съвременните методи за анимация в туризма. 

% 50 50 

Проекти, предвиждащи  минимум 2 

иновативни елемента 
% 100 100 

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА 
ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА” 

http://www.eufunds.bg/
http://www.mig-zaedno.eu/
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Дял на проектите, създали капацитет на НПО % 50  

Дял на успешно приключилите проекти % 100 100 

Дял на проектите, решаващи  проблем, 

идентифициран в общинския план за развитие. 
% 100 100 

Проекти с устойчивост на резултатите Брой  5 0 

Проекти, ангажиращи активно уязвими групи % 50 50 
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