ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

МИГ „ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА“

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ
„МИГ ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА”
ПРИЕ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

На провелото се на 21.08.2017 г. Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел „Местна
инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” бе приет преработения
окончателен вариант на Стратегия за водено от общностите местно развитие за периода 20172020 г. „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” ще подаде за одобрение своята
Стратегия за водено от общностите местно развитие по обявената от Управляващият орган на
Програмата за развитие на селските райони 2014–2020 г. процедура за прием на стратегии за
Водено от общностите местно развитие по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на
стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите
местно развитие” в срок до 31.08.2017г.
Стратегията стана факт в резултат на дейностите, които „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска
Добруджа“ проведе в периода от м.май до м.август тази година, които включваха информиране
на населението и всички заинтересовани страни за възможностите за местно развитие,
провеждане на обучения, семинари, конференции и обществени обсъждания с местната общност
и членовете на сдружението, проучване и анализ на територията към периода на
кандидатстване.
За реализирането на дейностите екипът на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“
разчиташе и получи като резултат активно гражданско участие, като жителите на общините
имаха възможността да участват пряко във всички етапи от подготовката и разработването на
стратегията.
Посредством Стратегията могат да се финансират инвестиции в общинска инфраструктура,
развитие на микро, малки и средни предприятия, модернизиране на земеделските стопанства,
туризъм, опазване на културното наследство на териториите, намаляване на безработицата,
обучения, внедряване на иновации и др., като само от Програмата за развитие на селските
райони 2014-2020 г. МИГ може да получи до 2 милиона лева за изпълнение на проекти по
стратегията за местно развитие.
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