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СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ проведе еднодневна 

конференция на 14.06.2018г. от 10.00 часа в заседателната зала на община Главиница.  

 

 
Основните цели на конференцията бяха свързани с представяне пред заинтересованите 

страни на одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „МИГ 

Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“, която ще се прилага през програмния период 

2014- 2020 г. и на Индикативния времеви график за прием на проектни предложения през 2018 

година по мерките, включени в Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ 

Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“. 

Конференцията протече с разглеждане на мерките от Програмата за развитие на селските 

райони и представяне на мерките от ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Наука и 

образование за интелигентен растеж“, включени в Стратегията. Представен  бе и Индикативния 

времеви график за прием на проектни предложения през 2018 година по мерките, включени в 

СВОМР.  

Всички пожелали зададоха въпроси относно представената информация и узнаха 

подробности за  кандидатстването, условията и начините за реализация на проектните си 

намерения. 
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В конференцията взеха участие над 50 представители на местната общност от общините 

Главиница и Ситово – членове на Общото събрание на СНЦ „Местна инициативна група 

Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“, в т.ч. на Управителния съвет; потенциални 

бенефициенти с проектни предложения; представители на Община Главиница и Община 

Ситово, кметства, читалища и неправителствени организации; земеделски производители, 

микропредприятия, малки и средни предприятия от преработвателната промишленост;  

граждани – представители на местната общност. 
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Стратегията за Водено от общностите местно развитие за територията на общините 

Главиница и Ситово се изпълнява от СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ 

по споразумение РД-50-34 от 20.04.2018г. с Управляващите органи на ПРСР, на ОПРЧР и на 

ОПНОИР, за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за 

водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” 

от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. 
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За допълнителна информация можете да се обръщате към екипа на СНЦ „МИГ Главиница-

Ситово Крайдунавска Добруджа“ на адрес: 

гр. Главиница, обл.Силистра, ул. „Дунав” 13а,  

тел: 0884 459 599, факс: 08636 2258,  

e-mail: mig_glavinitsa_sitovo@abv.bg 

 


