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ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  

„ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ” БОРИНО-ДОСПАТ 

 

МИГ „Високи Западни Родопи “ бе на учебно посещение за обмяна на опит  по 
ЛИДЕР в Гърция 

 
В периода 29-31 май 2013г. МИГ „Високи Западни Родопи “ осъществи посещение в 
Гърция за обмяна на опит и добри практики по ЛИДЕР с гръцката Агенция за 
развитие- ANESER, базирана в гр. Серес, която реализира дейностите по ЛИДЕР в 
област Серес – Северна Гърция. В рамките на посещението от МИГ ВЗР участваха 
9 човека – представители на изпълнителския екип, представители на УС, 
организатор и преводач. Учебното пътуване беше разделено на два модула: 
Модул  „Работа в зала“ – в рамките на този модул участниците се запознаха с 
модела на работа на гръцката МИГ /представляваща част от Агенцията за 
развитие-ANESER/, с принципите на работа през двата периода на ЛИДЕР –  
ЛИДЕР II, ЛИДЕР+  и с постигнатите резултати, принципите на подбор и 
оценяване на проектите и броя на финансираните и успешно реализирани 
проекти от МИГ-а. Бяха представени параметрите на всички обекти, който през 
втрия модул бяха посетени на място. 
Модул „Посещение на обектите“ – в рамките на този модул бяха посетени общо 
6 финансирани проекта, който са се доказали като успешни и устойчиви практики 
с възможност за мултипликация в много селски райони: 
Два проекта в сектор Земеделие – Мандра за производство на биологично сирене 
от козе мляко и Винарна 
Четири проекта в сектор Туризъм – един високопланински хотел, два хотела в 
предпланинската част на Серес и една кооперация за производство на храни по 
традиционни рецепти. 
Обучението беше много добре организирано от гръцката МИГ, с интересна и 
подробна програма и подбрани интересни обекти за посещение. В хода на 
обучението двете местни инициативни групи стигнаха до извода, че имат много 
общи ресурси и цели, който биха могли да постигнат в рамките на добро 
партньорство и сътрудничество. 
 

 

 

 


