
Бюджет по 

процедурата в 

лв.

391 160,00

195 580,00

586 740,00

880 110,00

391 160,00

293 370,00

195 580,00

Бюджет по 

процедурата в 

лв.

977 915,00

Бюджет по 

процедурата в 

лв.

352 044,00

352 044,00

391 160,00

391 160,00

Бюджет по 

процедурата в 

лв.

391 160,00

1 564 649,00

Юли 2020

Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН за 

2020 година, одобрен с решение на УС № 1 по протокол от 03.10.2020 г.

Октомври 

2020

МЯРКА ОТ ОПНОИР 2014-2020 г.

Ноември 2020

Мярка 1.1.1. Повишаване на 

иновационната дейност на 

предприятията от територията на 

МИГ – Радомир – Земен

Забележка: Втори и трети прием по мерки от СВОМР ще бъде обявен в случай, че e наличен остатъчен финансов ресурс по мерките след приключване на приемите за 2020 година.                                                                                                              

Радослав Йорданов - Изпълнителен директор СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ - …......................./п/.............................

Подмярка 2.4.1 Осигуряване на 

достъп до качествено образование 

в малките населени места и в 

трудно достъпните райони

МЯРКА ОТ ОПРЧР 2014-2020 г.

Мярка 2.1.1.3. Подкрепа за 

заетост и квалификация на 

безработни и неактивни лица от 

всички възрастови групи

Мярка 2.1.6. Повишаване 

квалификацията и постигане на 

адекватни на изискванията на 

бизнеса знания и умения на 

заетите лица от всички 

възрастови групиМярка 2.1.7. Приспособяване на 

работниците, предприятията и 

предприемачите към промените

Мярка 1.1.2  Повишаване на 

производителността и експортния 

потенциал на МСП на 

територията на МИГ-Радомир - 

Земен

МЯРКА

Подмярка 4.1 Подкрепа за 

инвестиции в земеделски 

стопанства

Подмярка 6.4.1. Инвестиционна 

подкрепа на неземеделски 

дейности

Подмярка 7.6. Проучвания и 

инвестиции, свързани с 

поддържане, поддържане, 

възстановяване и подобряване на 

културното и природното 

наследство  на селата

МЯРКА ОТ ПРСР 2014-2020 г.

Подмярка 7.2 Инвестиции в 

създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктурa

МЯРКА ОТ ОПИК 2014-2020 г.

Мярка 7.5. „Инвестиции за 

публично ползване в инфра 

структура за отдих, туристическа 

инфраструктура

Август 2020

Подмярка 4.2 Инвестиции и 

преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти

Май 2020Бюджет по 

процедурата

Януари 

2020
Април 2020

Подмярка 19.5 Съхраняване, 

развитие, валоризация и 

маркетинг на местното 

наследство и идентичност

Март 2020 Юни 2020

Мярка 2.2.3. По-добра грижа за 

хора с увреждания и хора над 65 г. 

в невъзможност за 

Септември 

2020

Февруари 

2020

Декември 

2020


