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 Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони



Примерни дейности:
Ø Развитие на сътрудничеството за иновации между

предприятията, научните среди и бизнеса

Ø Подкрепа за иновации в предприятията

Допустими бенефициенти: 

Предприятия, клъстери и др. обединения от секторите на Иновационната 
стратегия  за интелигента специализация; Институционални 

бенефициенти на проектен  принцип.

Подкрепа за ВОМР по Приоритетна ос 1 на ОПИК:
Технологично развитие и иновации



Подкрепа за ВОМР по Приоритетна ос 1 на ОПИК:
Технологично развитие и иновации

ДОПУСТИМИ ИНВЕСТИЦИИ

Ø Инвестиции в инфраструктура, капацитет и оборудване в МСП, 
пряко 

    свързани с иновационни дейност

Ø Инфраструктура за иновации

ØТрансфер на технологии и сътрудничество между университети и 
    предприятия, основно в полза на МСП

ØПодкрепа за клъстери и бизнес мрежи, основно в полза на МСП



Примерни дейности:

Ø Насърчаване на предприемачеството 
Ø Инвестиции за подобряване на производствения капацитет за растеж чрез 

ефективното и ефикасно  използване на факторите на производството
Ø Подкрепа за специализирани услуги за МСП за развитие и укрепване на 

управленския капацитет
Ø Подкрепа за растеж на предприятията чрез подобряване на качеството и 

насърчаване използването на ИКТ

Допустими бенефициенти: съществуващи МСП, клъстери, институции и 
организации на бизнеса

Подкрепа за ВОМР по Приоритетна ос 2: на ОПИК 
Предприемачествo и капацитет за растеж на МСП 



Подкрепа за ВОМР по Приоритетна ос 2: на ОПИК 
Предприемачествo и капацитет за растеж на МСП 

ДОПУСТИМИ ИНВЕСТИЦИИ

Ø Общи производствени инвестиции в малки и средни предприятия 
(МСП)

Ø Развитие на дейността на МСП, подкрепа за предприемачество и 
създаване  на предприятия (вкл. подкрепа за отделяне и разделяне на 
предприятия)

Ø Подкрепа за социални предприятия (МСП)
Ø Развитие и популяризиране на културни и творчески активи в МСП
Ø ИКТ услуги и приложения за МСП (вкл. електронна търговия, 

електронен бизнес и бизнес процеси в мрежа), „живи лаборатории”, 
интернет предприемачи и нови ИКТ предприятия



Подкрепа за дейности по ВОМР по ОПРЧР
ПО 1: ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ И КАЧЕСТВОТО НА РАБОТНИТЕ МЕСТА  

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ 1 И 3
Примерни дейности

Ø Активиране на неактивни младежи до 29 г. вкл.;

Ø Посреднически услуги на пазара на труда; трудови борси; 

Ø Професионално информиране и консултиране; психологическо 
подпомагане; 

Ø Осигуряване на заетост, обучение по време на работа 
(чиракуване) и стажуване; стимули за работодатели (вкл. 
субсидии

Ø Субсидии за мобилност с цел работа и др.

Допустими бенефициенти:
образователни и обучителни организации и институции; 
работодатели; социални партньори; общини и райони на 
общини; центрове за информация и професионално 
ориентиране; НПО



Подкрепа за дейности по ВОМР по ОПРЧР
ПО 1: ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ И КАЧЕСТВОТО НА РАБОТНИТЕ МЕСТА 

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ 6
Примерни дейности

Ø Обучения с цел по-добра професионална реализация

Ø Разработването и внедряване в предприятията на системи за 
обучение на заети; 

Ø Въвеждане в предприятията на обучителни методи и програми, 
основани на практиката.



Подкрепа за дейности по ВОМР по ОПРЧР
ПО 1: ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ И КАЧЕСТВОТО НА РАБОТНИТЕ МЕСТА 

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ 7

Примерни дейности
Ø Подкрепа за услуги за заети и работодатели с цел превенция или 

смекчаване последствията от икономическо преструктуриране;

Ø Подкрепа за „зелени” модели за организация на труда в 
предприятията: 

• за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труда; 
• за подобряване на социалния климат.

Ø Обучения за мениджъри на МСП и предприемачи - подобряване 
на управленски и предприемачески умения  

Допустими бенефициенти:
работодатели; сдружения от работодатели (клъстери); 
самостоятелно заети лица; образователни и обучителни 
организации и институции; центрове за информация и 
професионално ориентиране; социални партньори; 
неправителствени организации.



Подкрепа за дейности по ВОМР по ОПРЧР 
ПО2: НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ 

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ 2 и 3
Примерни дейности

Ø Услуги по превенция (семейно консултиране, превенция на 
изоставянето и други); 

Ø Подкрепящи услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни услуги в 
общността или в семейна среда;

Ø Насърчаване участието на пазара на труда на лица, полагащи грижи 
за зависими членове на семейства;

Ø  Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето;
Ø Местни социални дейности за социално включване и др.

Допустими бенефициенти:
работодатели; общини и райони на общини; НПО; организации, 
предоставящи посреднически услуги на пазара на труда; 
образователни и обучителни институции и организации; 
доставчици на социални и здравни услуги; публични лечебни и 
здравни заведения; 



Подкрепа за дейности по ВОМР по ОПРЧР
 ПО2:НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ 

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ 4
Примерни дейности

Ø Подкрепа за дейността на социални предприятия, специализирани 
предприятия и кооперации на хора с увреждания във връзка с 
осигуряване на заетост; 

Ø Заетост за уязвими лица в социалната икономика, вкл. “подкрепена” 
заетост за хората с увреждания;

Ø Обучение и квалификация за лицата, за които се осигурява заетост в 
социалните предприятия;

Допустими бенефициенти:
социални предприятия; работодатели; специализирани 
предприятия и кооперации на хора с увреждания; образователни 
и обучителни организации и институции;НПО; общини и райони 
на общини; социални партньори; доставчици на социални услуги



Възможности за финансиране на проекти по 
ОПОС чрез подхода ВОМР 

ПРИОРИТЕТНА ОС 3 „НАТУРА 2000 И БИОРАЗНООБРАЗИЕ“
Примерни дейности

Ø Дейности за подобряване на природозащитното състояние на 
видовете в мрежата Натура 2000

Ø Извършване на преки консервационни дейности за видове

Ø Изграждане/реконструкция/рехабилитация на 
инфраструктура, необходима за възстановяване и поддържане 
на местообитания на видове

ØПокупка, доставка и монтаж на специализирани машини, 
съоръжения и оборудване, биологични видове и др.



Възможности за финансиране на проекти по 
ОПНОИР чрез подхода ВОМР 

ПО 2: ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

Дейности, които ще се финансират по Приоритетна ос 2 в 
рамките на Стратегията за местно развитие:

Ø  Ограмотяване на възрастни
Ø Допълнително обучение по български език за децата и 

учениците, за       които българският език не е майчин 

Допустими бенефициенти: 
Детски градини, училища, висши училища, общини, ресурсни 
центрове, читалища, организации по ЗЮЛНЦ



Възможности за финансиране на проекти по 
ОПНОИР чрез подхода ВОМР 

ПО 3: ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА ЗА АКТИВНО СОЦИАЛНО ПРИОБЩАВАНЕ

Дейности, които ще се финансират по Приоритетна ос 3 в рамките 
на Стратегията за местно развитие:
Ø Подкрепа за достъп до качествено образование в малките 

населени   места и в трудно достъпните райони  
Ø Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на 

етнически произход и културна идентичност

Допустими бенефициенти: 
Детски градини, училища, общини, ресурсни центрове, организации 
по ЗЮЛНЦ



Мярка 4. Инвестиции в материални активи 
Подмярка 4.1  „Инвестиции в земеделски стопанства“

Допустими инвестиции:
▸ Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически 

активи/ пряко свързана с намаляване на производствените разходи и 
повишаване производителността на труда;

▸ Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически 
активи/ пряко свързана с намаляване на производствените разходи и 
повишаване производителността на труда свързани с изпълнение на 
дейностите по мярка „Агроекология и климат“ и мярка „Биологично 
земеделие“;

▸ Инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на 
Общността приложими за съответните стопанства;

▸ Инвестиции пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност 
на стопанствата;

Примерни мерки от ПРСР 2014-2020, 
допустими за включване в Стратегията за 

местно развитие 
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Мярка 4. Инвестиции в материални активи 
Подмярка 4.1  „Инвестиции в земеделски стопанства“

Допустими инвестиции:
▸ Инвестиции за съхранение на земеделската продукция с цел запазване 

качеството на продукцията;
▸ Инвестиции в машини и съоръжения за опазване на околната среда, 

включително за съхранение на оборска тор;
▸ Инвестиции в недвижима собственост свързана с дейността на 

земеделските стопанства;
▸ Инвестиции за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, 

десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и 
бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;

▸ Инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни 
източници  за нуждите на земеделските стопанства

Примерни мерки от ПРСР 2014-2020, 
допустими за включване в Стратегията за 

местно развитие 

15



Мярка 4. Инвестиции в материални активи 
Подмярка 4.1  „Инвестиции в земеделски стопанства“

Допустими бенефициенти:
Ø Земеделски производители (Физически и Юридически лица)
Ø Групи/Организации на производители

Примерни мерки от ПРСР 2014-2020, 
допустими за включване в Стратегията за 

местно развитие 
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Мярка 4. Инвестиции в материални активи 
Подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична 

подпрограма за развитие на малки стопанства"

Допустими инвестиции:
▸ Инвестиции за модернизация или увеличаване на физическия 

капитал с оглед намаляване на преките разходи за производство, 
повишаване на производителността на труда и качеството или 
разширяване на производството;

▸ Инвестиции за подобряване на пред-пазарната подготовка или 
съхранение на продукцията (като оборудване за оборудване за 
почистване, сортиране, пакетиране на продукцията и сгради за 
специализирано съхранение и обработка, осигуряване на 
вентилация, изолация и охлаждане);

Примерни мерки от ПРСР 2014-2020, 
допустими за включване в Стратегията за 

местно развитие 
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Мярка 4. Инвестиции в материални активи 
Подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична 

подпрограма за развитие на малки стопанства"

Допустими инвестиции:
▸ Инвестиции за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, 

десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и 
бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;

▸ Инвестиции за намаляване на потреблението на енергия;
▸ Инвестиции за производство на биоенергия за нуждите на земеделските 

стопанства;
▸ Инвестиции в машини, оборудване и съоръжения за опазване на околната 

среда;
▸ Инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на 

Общността приложими за съответните стопанства.

Примерни мерки от ПРСР 2014-2020, 
допустими за включване в Стратегията за 

местно развитие 
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Мярка 4. Инвестиции в материални активи 
Подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична 

подпрограма за развитие на малки стопанства"

Допустими бенефициенти:
Ø Земеделски стопани, които имат икономически размер на 

стопанството от 6 000 до 7 999 евро измерен в стандартен 
производствен обем и производството им е в един от секторите 
„плодове и зеленчуци“ и „етерично-маслени и лекарствени 
култури“ 

Примерни мерки от ПРСР 2014-2020, 
допустими за включване в Стратегията за 

местно развитие 
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Мярка 4. Инвестиции в материални активи 
Подмярка 4.2  „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“

Допустими инвестиции:
▸ Инвестиции в процеси и технологии за производство на продукти, 

включително такива свързани с къси вериги на доставка;
▸ Инвестиции свързани с изграждане, придобиване и модернизиране 

на сгради и други недвижими активи необходими за производството 
и маркетинга;

▸ Инвестиции в инсталиране на нови машини и оборудване за 
подобряване на производствения процес и маркетинга;

▸ Инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, 
охлаждане, замразяване и сушене с цел запазване качеството на 
продукцията и суровината;

Примерни мерки от ПРСР 2014-2020, 
допустими за включване в Стратегията за 

местно развитие 
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Мярка 4. Инвестиции в материални активи 
Подмярка 4.2  „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“

Допустими инвестиции:
▸ Инвестиции в специализирани транспортни средства за превоз на 

суровини и/или готова продукция, включително хладилни 
транспортни средства;

▸ Инвестиции свързани с внедряването на системи за управление 
на качеството;

▸ Инвестиции за производство на енергия от възобновяеми 
енергийни източници за собствено потребление;

▸ Инвестиции за постигане съответствие със стандартите на 
Общността, включително пречиствателни съоръжения.

Примерни мерки от ПРСР 2014-2020, 
допустими за включване в Стратегията за 

местно развитие 
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Мярка 4. Инвестиции в материални активи 
Подмярка 4.2  „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“

Допустими бенефициенти:
▸ Земеделски производители регистрирани съгласно Закона за 

подпомагане на земеделските производители  и 
Групи/Организации на производители;

▸ Предприятия /Физически и Юридически лица/, включително 
пазари на производители регистрирани съгласно Закона за 
стоковите борси и тържища.

Примерни мерки от ПРСР 2014-2020, 
допустими за включване в Стратегията за 

местно развитие 

22



Мярка 4. Инвестиции в материални активи 
Подмярка 4.2.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на 
селскостопански продукти по Тематичната подпрограма

Допустими инвестиции:
▸ Създаване или модернизация на съществуващи мощности за 

преработка на земеделски продукти, включени в Анекс 1 на ПРСР;
▸ Създаване и/или модернизация на капацитета на местните мрежи 

за прибиране, приемане, съхранение, климатизиране, сортиране 
и пакетиране на земеделска продукция;

▸ Инвестиции, свързани с опазване на околната среда/климата, 
включително инсталации за пречистване на отпадъчни води в 
преработването и маркетинга;

Примерни мерки от ПРСР 2014-2020, 
допустими за включване в Стратегията за 

местно развитие 
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Мярка 4. Инвестиции в материални активи 
Подмярка 4.2.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на 
селскостопански продукти по Тематичната подпрограма

Допустими бенефициенти:
▸ Земеделски стопани, които имат икономически размер на 

стопанството от 6 000 до 7 999 евро измерен в стандартен 
производствен обем и производството им е в един от секторите 
„плодове и зеленчуци“ и „етерично –маслени и лекарствени 
култури“.

Примерни мерки от ПРСР 2014-2020, 
допустими за включване в Стратегията за 

местно развитие 
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Мярка 6. Развитие на стопанства и предприятия 
Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Допустими инвестиции:
▸ Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и 

развитие на туристически услуги);
▸ Производство или продажба на продукти, които не са включени в 

Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз 
(независимо от вложените продукти и материали);

▸ Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, 
възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и 
одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.;

▸ Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за 
собствено потребление;

▸ Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с 
участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски 
дейности.

Примерни мерки от ПРСР 2014-2020, 
допустими за включване в Стратегията за 

местно развитие 
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Мярка 6. Развитие на стопанства и предприятия 
Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Допустими бенефициенти:
▸ Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като 

еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, 
Закона за кооперациите, както и физически лица, регистрирани 
по Закона за занаятите.

Примерни мерки от ПРСР 2014-2020, 
допустими за включване в Стратегията за 

местно развитие 
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Мярка 6. Развитие на стопанства и предприятия 
Подмярка 6.4.2 “Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности 

по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства”

Допустими инвестиции:
▸ Развитие на селски туризъм (изграждане и обновяване на 

туристически обекти и развитие на туристически услуги);
▸ Местно занаятчийство (включително предоставяне на услуги, 

свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности);
▸ Преработка и маркетинг на земеделски продукти, които не се 

подпомагат по чл. 18 и крайният продукт не е включен в  Анекс І 
(независимо от вложените продукти и материали);

Примерни мерки от ПРСР 2014-2020, 
допустими за включване в Стратегията за 

местно развитие 
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Мярка 6. Развитие на стопанства и предприятия 
Подмярка 6.4.2 “Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности 

по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства”

Допустими инвестиции:
▸ Производство и/или преработка на неземеделски стоки и 

материали;
▸ Предоставяне на услуги за всички икономически сектори и 

населението, (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с 
увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, 
ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.);

▸ Развитие на технологиите в областта на „зелената икономика“, 
включително на енергия от ВЕИ за собствено потребление.

Примерни мерки от ПРСР 2014-2020, 
допустими за включване в Стратегията за 

местно развитие 

28



Мярка 6. Развитие на стопанства и предприятия 
Подмярка 6.4.2 “Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности 

по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства”

Допустими бенефициенти:
▸ Земеделски производители, отговарящи на условията, изброени в 

раздел 4.1 на Тематичната подпрограма за малките стопанства в 
общините от селските райони, а именно:
◦ Икономически размер, измерен в стандартен производствен 

обем (СПО) от 2 000 до 7 999 евро, и 
◦ Размер на използваната земеделска площ (ИЗП) до 10 ха.

Примерни мерки от ПРСР 2014-2020, 
допустими за включване в Стратегията за 

местно развитие 
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Мярка 7. Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони 

Подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура. 

Допустими инвестиции:
▸ Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и 

съществуващи общински пътища, улици, тротоари, и съоръженията и 
принадлежностите към тях;

▸ Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено 
ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени 
потребности от общинско значение;

Примерни мерки от ПРСР 2014-2020, 
допустими за включване в Стратегията за 

местно развитие 
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Мярка 7. Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони 

Подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура. 

Допустими инвестиции:
▸ Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане 

на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са 
част от процеса на деинституционализация на деца или възрастни, 
включително транспортни средства;

▸ Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се 
предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната 
енергийна ефективност;

▸ Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане 
на спортна инфраструктура;

Примерни мерки от ПРСР 2014-2020, 
допустими за включване в Стратегията за 

местно развитие 
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Мярка 7. Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони 

Подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура. 

Допустими инвестиции:
▸ Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на 

оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, 
вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по вертикалната планировка и 
подобряване на прилежащите пространства;

▸ Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска 
образователна инфраструктура с местно значение в селските райони.

Примерни мерки от ПРСР 2014-2020, 
допустими за включване в Стратегията за 

местно развитие 
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Мярка 7. Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони 

Подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура. 

Допустими бенефициенти:

▸ Общини в селските райони

▸ Юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със 

социалната и спортната инфраструктура и културния живот;

▸ Читалища за дейности свързани с културния живот;

Примерни мерки от ПРСР 2014-2020, 
допустими за включване в Стратегията за 

местно развитие 
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Мярка 7. Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони 

Подмярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за 
отдих, туристическа инфраструктура.

Допустими инвестиции:
▸ Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или 

обзавеждане на туристически информационни центрове;
▸ Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или 

обзавеждане на посетителските центрове за представяне и 
експониране на местното природно и културно наследство;

▸ Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или 
обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;

Примерни мерки от ПРСР 2014-2020, 
допустими за включване в Стратегията за 

местно развитие 
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Мярка 7. Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони 

Подмярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за 
отдих, туристическа инфраструктура.

Допустими инвестиции:
▸ Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за 

туристически атракции, които са свързани с местното природно, 
културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с 
познавателна или образователна цел;

▸ Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за 
туристическа инфраструктура (информационни табели и 
пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за 
безопасност, велоалеи и туристически пътеки).

Примерни мерки от ПРСР 2014-2020, 
допустими за включване в Стратегията за 

местно развитие 
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Мярка 7. Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони 

Подмярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за 
отдих, туристическа инфраструктура.

Допустими бенефициенти:

▸ Общини в селските райони;

▸ Юридически лица с нестопанска цел.

Примерни мерки от ПРСР 2014-2020, 
допустими за включване в Стратегията за 

местно развитие 
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Недопустими мерки, за включване в стратегията 
финансирана от ЕЗФРСР:
▸ Предвиждащи фиксирани плащания и мерки, 

свързани със схеми за плащания на площ, в т. ч., 
подмерки 6.1 „Стартова помощ за млади 
земеделски производители”, 6.2 „Стартова помощ 
за неземеделски дейности” и 6.3 „Стартова 
помощ за развитие на малки стопанства“ на мярка 
„Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 
2014-2020 г.
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БЛАГОДАРЯ ЗА 
ВНИМАНИЕТО!

ОБЩИНА ПОМОРИЕ
Отдел “Управление на проекти”

Тел.: 0596/26307
0882 420086

Email: eu_projects@pomorie.org
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