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

ПРОЕКТ
По под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“
на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на
селските райони 2014-2020г.
Договор № РД 50-98/17.08.2016г.
СНЦ „МИГ Източна Дунавска Елиа“ изпълнява проект, финансиран по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите
местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.
Основната цел на проекта е: да подпомогне процеса за подготовка на
Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на община
Тутракан и община Сливо поле.
Основните дейности по проекта включват:
 подготовка на стратегия по подхода Водено от общностите местно развитие
(ВОМР);
 Популяризиране процеса на разработване на стратегията;
 Информиране на местната общност относно възможността за финансиране на
стратегията по повече от един фонд;
 Насърчаване на включването на местното население в разработването и
бъдещото прилагане на стратегията за местно развитие;
 Обучение на заинтересовани страни и местни лидери;
 Проучвания и анализи на територията;
 Обсъждане и приемане на стратегия за ВОМР.
Стратегията може да получи финансиране от следните европейски и структурни
инвестиционни фондове: Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони, Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие.
Общият размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ от
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони възлиза на
48 895,75 лв., като срока на изпълнение е до 17.02.2017 г.
Изпълнението на проектните дейности стартира с информационна кампания по
населените места от двете общини, като на 28 и 29 ноември бяха проведени срещи в
селата Цар Самуил, Нова Черна, Белица, Голямо Враново, Ряхово и в гр. Сливо поле с
участието на 147 /по списъци от двете общини/ жители.
На 30 ноември и 1 декември бяха проведени еднодневни информационни срещи
в общинските центрове, на които присъстваха представители на различни
заинтересовани групи, потенциални бенефициенти по разработваната стратегия за
местно развитие по подхода ВОМР.
Широка информационна кампания и процеса на планиране чрез съгласуване и
консултации със заинтересовани страни, в най голяма степен ще отговори на
същностната характеристика на Подхода ВОМР/ЛИДЕР „отдолу – нагоре“ и ще доведе
до изготвяне на стратегия за местно развитие, която да подпомогне: земеделски
производители; признати организации на производителите; собственици на гори; лица,
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регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за занаятите;
общини; юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по ЗЮЛНЦ; читалища,
регистрирани по Закона за читалищата; Местни поделения на вероизповеданията;
малки и средни предприятия; доставчици на социални и здравни услуги и др.
До края на календарната година предстои провеждане на две работни срещи, свързани с
подготовка на стратегията за местно развитие, които ще се проведат както следва: на 14
декември от 10 ч. в гр.Сливо поле и от 14 ч. в гр.Тутракан.
Уважаеми съграждани, включете се във всички предстоящи дейности, организирани от
МИГ „Източна Дунавска Елиа“ включващи: анализи и проучвания, информационни
срещи, обучения, обсъждания на разработваната Стратегията за местно развитие на
територията на общините Тутракан и Сливо поле.
За контакти:
Айтен Рашид – координатор по проекта за община Тутракан, тел. 0898 754 701
Йорданка Тонева – координатор по проекта за община Сливо поле, тел: 0887 600 642
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