
                                                                                                                                                                

Бюджет по 
процедурата

/лева/

606 307

234 699,60

1 173 498

195 583

293 374,50

ОПРЧР 2014 – 2020 г., Мярка 8 „Повишаване  достъпа до 
заетост на безработни лица, вкл. лица с увреждания  и 
адаптиране на работещите спрямо нуждите на бизнеса” 
Компонент 1 Обучения и заетост на безработни лица
/процедурата ще бъде обявена с два крайни срака за 
подаване на проектни предложения, бюдетът за втори 
прием - ще се използват остатъчни средства  след 
приключване на първия прием, в случай че е наличен 
свободен финансов ресурс /

Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ -Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово,

актуализиран към 18.06.2018 г.

Януари 2018 Февруари 2018 Март 2018 Септември 2018 Октомври 2018Април 2018МЯРКА

ПРСР 2014 – 2020 г., Мярка 1 - 4.1 „Подкрепа за инвестиции в 
земеделски стопанства” 

ПРСР 2014 – 2020 г., Мярка  – 6.4  „Инвестиции в подкрепа на 
неземеделски дейности“

Май 2018 Август 2018 Ноември 2018 Декември 2018

Мярка, извън обхвата на мерките от ПРСР или регламент 
(EC) № 1305/2013, но съответстващи на целите на 
регламента (финансирана от ЕЗФРСР), 
Мярка 7 „Съхранение и популяризиране на местната 
идентичност, културно-историческо и природно наследство“
/процедурата ще бъде обявена с два крайни срака за 
подаване на проектни предложения, бюдетът за втори 

прием - ще се използват остатъчни средства  след 
приключване на първия прием, в случай че е наличен 
свободен финансов ресурс /

Юли 2018Юни 2018

ПРСР 2014 – 2020 г., Мярка 2 - 4.2 „Подкрепа за инвестиции в 

преработката, предлагането на пазара и/или развитието на 
селскостопански продукти”

ПРСР 2014 – 2020 г., Мярка 6 - 7.2 „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички 
видове малка по мащаби инфраструктура“



                                                                                                                                                                

Бюджет по 
процедурата

/лева/

Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ -Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово,

актуализиран към 18.06.2018 г.

Януари 2018 Февруари 2018 Март 2018 Септември 2018 Октомври 2018Април 2018МЯРКА

ПРСР 2014 – 2020 г., Мярка 1 - 4.1 „Подкрепа за инвестиции в 
земеделски стопанства” 

Май 2018 Август 2018 Ноември 2018 Декември 2018Юли 2018Юни 2018

410 724

97 791,50

293 374,50

293 374,50

2 581 695,60

ОПРЧР 2014 – 2020 г., Мярка 8 „Повишаване  достъпа до 
заетост на безработни лица, вкл. лица с увреждания  и 
адаптиране на работещите спрямо нуждите на бизнеса” 
Компонент 2 Обучения на заети лица

/процедурата ще бъде обявена с два крайни срака за 
подаване на проектни предложения, бюдетът за втори 
прием - ще се използват остатъчни средства  след 
приключване на първия прием, в случай че е наличен 
свободен финансов ресурс /

ОПРЧР 2014 – 2020 г., Мярка 10 „Интеграция на 
маргинализираните общности”
/процедурата ще бъде обявена с два крайни срака за 
подаване на проектни предложения, бюдетът за втори 
прием - ще се използват остатъчни средства  след 
приключване на първия прием, в случай че е наличен 
свободен финансов ресурс /

ОПРЧР 2014 – 2020 г., Мярка 11 „По-добър достъп до 
устойчиви услуги за социално включване на хора с 
увреждания и самотноживеещи лица”
/процедурата ще бъде обявена с два крайни срака за 
подаване на проектни предложения, бюдетът за втори 
прием - ще се използват остатъчни средства  след 
приключване на първия прием, в случай че е наличен 

свободен финансов ресурс /

ОПИК 2014 – 2020 г., Мярка 4  "Подкрепа за разработване и 
внедряване на иновации в МСП"

ОПИК 2014 – 2020 г., Мярка 5 "Технологично обновление и 
внедряване на стандарти в МСП
/процедурата ще бъде обявена с два крайни срака за 
подаване на проектни предложения, бюдетът за втори 
прием - ще се използват остатъчни средства  след 
приключване на първия прием, в случай че е наличен 
свободен финансов ресурс /

ОПРЧР 2014 – 2020 г., Мярка 8 „Повишаване  достъпа до 
заетост на безработни лица, вкл. лица с увреждания  и 
адаптиране на работещите спрямо нуждите на бизнеса”, 
Компонент 3 Обучения на уязвими групи и мерки за 
интеграцията на пазара на труда

ОПРЧР 2014 – 2020 г., Мярка  9 „Подкрепа за развитието на 
предприемачески идеи на територията на МИГ – Гоце 
Делчев – Гърмен – Хаджидимово“
/процедурата ще бъде обявена с два крайни срака за 
подаване на проектни предложения, бюдетът за втори 
прием - ще се използват остатъчни средства  след 

приключване на първия прием, в случай че е наличен 
свободен финансов ресурс /


