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- Мярка МИГ7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“: включени са сключени  

договори по мярка 7.2/ 
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Индикатор 

Мерна 

единица 

Цел до края 

на СМР 

Напредък  за 

2021 година 
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Брой проекти, финансирани по мярката Брой 15 1 

Брой бенефициенти, подпомогнати по 

мярката 
Брой 15 1 

Общ обем на публичния принос в  

инвестициите 
Лева  1 299 000 160 123,41 
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Дял на проектите, предвиждащи 

иновации или имащи иновативен за 

територията характер 

% 100 0 

Дял на проектите,  насочени към 

обекти, които са значими за местната 

общност 

% 100 0 

Дял на проектите, предвиждащи 

дейности и инвестиции, свързани с 

подобряването на социалната 

инфраструктура. 

% 30 0 

Дял на проектите, предвиждащи 

дейности и инвестиции, свързани с 

цялостното подобряване на 

предоставяните услуги в общността . 

% 100 0 

Дял на проектите, предвиждащи 

дейности и инвестиции, свързани с 

цялостното подобряване облика на 

населените места. 

% 100 0 

Дял на проектите, насочени към 

задоволяване на потребностите на 

големи групи от хора 

% 100 0 

Дял на проектите предвиждащи % 100 0 

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА 
ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА” 
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обществено включване и участие  за 

представители на уязвимите групи 

Дял на проектите, задоволяващи  

потребностите  на уязвими групи  
% 50 0 

Дял на проектите, предлагащи  нови 

инициативи за повишаване на 

качеството на живот в района 

% 100 0 

Дял на проектите, създали капацитет на 

НПО 
% 50 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  15 1 

Дял на проектите с принос към 

устойчивата заетост  
% 50 0 
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