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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 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

В периода 4-6  ноември 2014 г.,  в гр.Доспат, седалището на МИГ ВЗР  се проведе заключителен тридневен  уъркшоп между екипите 

на МИГ ВЗР и МИГ РИЕСКА Лидер-Финландия . 

Целта на заключителната работна  среща беше подготовката и финално оформяне на План за съвместни дейности и Споразумение 

за съвместни дейности 

В резултат на реализирани предходни  планирани срещи и проучвания на териториите и  обмен на информация между екипите и 

заинтересованите страни, двата МИГ-а успяха да идентифицират сходни  сфери на бъдещо сътрудничество, което сътрудничество 

ще може да се осъществи  на практика чрез изпълнение на бъдещ проект за съвместни дейности- крайната цел от финализирането 

на настоящият  проект за техническа помощ под заглавие „Планиране на съвместни дейности между МИГ ВЗР –България и МИГ 

РИЕСКА Лидер-Финландия”-по мярка 421 „Вътрешно териториално и транснационално сътрудничество”,финансиран по договор №  

РД 50-99/23.05.2014 г 

Акцентът на един такъв бъдещ проект за съвместни дейности се постави на промоцирането и поситагне на имиджов рейтинг  на 

селският туризъм, традиции, обичаи, местна кухня  чрез иновативни, съвременни  средства, методи  и способ.Екипите  изразиха 

увереност за в бъдеще да продължат контактите   между  двете територии  с цел реализация на бъдещи съвместни проекти от полза 

за двете територии и носещи добавена стойност 
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    Момент от посрещането на екипа на партньора МИГ Риеска Лидер 
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        Работна среща между двата екипа  4-6.11.2014 


