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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 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

На 23.05.2014г., в сградата на Министерството на земеделието и храните, бул.Хр.Ботев 
45, изпълнителният директор на МИГ Високи Западни Родопи, инж.Билгин Асанов 
подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 421 
„Вътрешно териториално и транснационално сътрудничество”, която мярка е част от ос 
4 ЛИДЕР на Програмата за развитие на селски райони 2007 – 2013 г.. 

Проектът одобрен за финансиране,  под заглавие „Планиране на съвместни дейности 
между МИГ Високи Западни Родопи-България и  МИГ-РИЕСКА-Финландия” е за 
подготвителна техническа помощ и е на стойност 47 000 лв, 

Продължителността на дейностите  е 6 месеца, като  в тях  има включени работни   и 
опознавателни срещи между двата МИГ–а, презентирането   на съответните  
Териториите, съвместни проучвания и работни срещи с цел идентифициране на  
възможности и сфери за взаимодействие  от интерес за двете територии. 

Като краен резултат от реализация на проекта, на база идентифицирани потребности,  
допирни  точки  и интереси за местните общности, НПО, бизнес  от териториите на 
двата МИГ-а, прилагащи Стратегии за местно развитие,е разработването   на съвместен 
проект между двата МИГ-а , който да се предложи за финансиране през следващият 
програмен период 2014-2020 

 

Понастоящем  МИГ Високи Западни Родопи  има  подаден втори проект по мярка 
421„Вътрешно териториално и транснационално сътрудничество”, който е с   още 3 
организации, прилагащи стратегии за местно развитие от Гърция и проектът е    за 
съвместни дейности- промотиране на местни продукти и тяхното предлагане на общи 
пазари, който проект в момента се оценява от страна на МЗХ  и се очакват резултати от 
оценката. 

Екипа на МИГ ВЗР 
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