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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 

 

Представители на  Местна инициативна група  Високи Западни Родопи 
Борино-Доспат  постиха МИГ ЛАУРА, град Биоград, Хърватия в периода 4-7 юни, 
в рамките на планирано работно посещение. 

Двата МИГ-а презентираха   профилите на териториите си, обмениха  
информация  за целите на съответните стратегии, които изпълняват,  
постигнати резултати  до момента от прилагането на  Стратегията за местно 
развитие, чрез подхода ЛИДЕР, работни дискусии за срещани трудности, 
усвоени и приложени добри практики. 

Групата от МИГ ВЗР се запозна с реализирани проекти в областта на 
туризма -силно изразен сектор на територията на ЛАГ ЛАУРА, реклама на 
туристически дестинации, експлоатация и поддържане на изградени 
туристически атракции, нови подходи при организиране и провеждане на 
фестивали, чрез които реално се увеличава туристопотока. 

Също така бяха показани добри примери в областта на  производството и 
предлагането на био продукти –хранителни, вина и др.п., произвеждани на 
Територията на МИГ Лаура, които продукти широко се предлагат от местните 
хотелиери.  

Демонстрирани  бяха примери на ефективно взаимодействие между 
земеделски производители и туристически оператори и агенции, нещо което би   
могло да се  приложи  успешно и на територията на МИГ ВЗР. 

Четиридневното посещение завърши с подписване на двустранен  
меморандум за бъдещо сътрудничество и партньорство в процеса на прилагане 
на подхода ЛИДЕР през новият програмен период. 

Колегите от МИГ Лаура, Биоград  /LAG LAURA/ приеха поканата да 
посетят  територията на МИГ ВЗР, по време на предстоящият Фестивал  на 
Високите Западни Родопи 

 

От екипа на МИГ ВЗР 
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Посещение на винарска изба 
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Участници от МИГ ВЗР,България  и МИГ Лаура, Хърватия 


