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Мерки  
  

Януари Февруари Март Април Май Юни Юли Август Септември Октомври Ноември  Декември 

  

М 4.1 Инвестиции в 
земеделски 
стопанства 

                        

М 4.2 Инвестиции в 
преработка/маркетинг 
на селскостопански 
продукти 
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ПМ 6.4 
Подкрепа за 
инвестиции в 
установяването и 
развитието на 
неселскостопански 
дейности 

                        

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

                        

М 7.5  
Инвестиции за 
публично ползване в 
инфраструктура за 
отдих, туристическа 
инфраструктура 
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M 8.1 Достъп до 
заетост и 
подобряване 
качеството на 
работните места 

M 8.2 Достъп до 
пазара на труда на 
безработни и 
неактивни лица 

                        

М 8.3 Намаляване на 
бедността и 
насърчаване на 
социалното 
включване 

                        

M 9.1 Подкрепа за 
разработване и 
внедряване на  
иновации 

                        

M 9.2 Развитие на 
предприемачество и 
капацитет за растеж 
на МСП 

                        

 


