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- Мярка МИГ6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“: 
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Индикатор 

Мерн
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едини
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Цел до края 

на СМР 

Напредък  за 

2021 година 
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Брой проекти, финансирани по мярката Брой 10 1 

Брой бенефициенти, подпомогнати по 

мярката 
Брой 10 1 

Общ обем на публичния принос в  

инвестициите 
Лева 1 133 050 0 

Р
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у
л
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Проекти на кандидати до 40 години 

включително, вкл. на жени 
Брой 5 1 

Проекти, които  предвиждат 

инвестиции за развитие производството 

на крайни продукти 

Брой 10 1 

Проекти, включващи инвестиции в 

иновации  
% 50 50% 

Проекти за инвестиции в услуги в 

селата 
% 50 0 

Дял на проектите, включващи 

инвестиции в производствена дейност в 

микропредприятия 

% 50 0 

Дял на проектите предвиждат работни 

места за представители на уязвимите 

групи 

% 100 

100% 

Проекти, създаващи модели или 

свързаност между дейности по други 

мерки на СМР 

Бр. 5 1 

Дял на проектите,  предвиждащи  

мерки,  свързани с опазването на 

околната среда  

% 50 

50% 

Брой подпомогнати нови туристически Бр. 5 1 

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА 
ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА” 
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дейности 

Дял на успешно приключилите проекти % 100 0 
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Създадени работни места, вкл.за жени Брой 20 1 

Проекти с предвидена устойчивост Брой  4 1 

Дял на проектите с включване на хора с 

увреждания 
% 50 50% 

Създадена общ бранд в сферата на 

туризма и местните продукти 
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