ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„МИГ ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ-БОРИНО-ДОСПАТ-СЪРНИЦА”

СЪОБЩЕНИЕ
Екипът на МИГ „Високи Западни Родопи-Борино-Доспат-Сърница” продължава
процеса по информиране, консултиране и обучение на местната общност, като в
периода 02.12.2017г.-09.12.2017г. бяха проведени четири обучения по мярка 4.2
„Инвестиции в преработката/маркетинг” на селскостопански продукти”, мярка 7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка
по мащаби инфраструктура” и мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с
поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на
селата”. Срещите бяха проведени на територията на трите общини – Борино, Доспат и
Сърница. Дейностите са в рамките на изпълнението на споразумение за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките
на стратегии за водено от общностите местно развитие” и подмярка 19.4 „Текущи
разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на
мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014–2020 г., № РД50 -156/21.10.2016г.
Екипът на МИГ „Високи Западни Родопи-Борино-Доспат-Сърница” споделиха,
че са взели участие всички заинтересовани страни в проведените обучения. Интереса
към мярка 4.2 била основно от земеделски производители – животновъди, като са били
представени идейни проекти за изграждането на модулни мандри, целта е да се затвори
цикъла в производството на продукти от краве и овче мляко. Основните заинтересовани
страни към мярка 7.2 са били основно общинските администрации и читалищата на
територията. Инвестициите ще бъдат насочени към рехабилитация на съществуващи
общински улици и тротоари, както и реконструкция и ремонт на общински сгради.
Мюсюлманското настоятелство на град Сърница, пък са главния потенциален
бенефициент по мярка 7.6.

www.eufunds.bg

Сдружение „Местна Инициативна Група Високи Западни Родопи - Борино - Доспат -Сърница”
4831 гр.Доспат, ул. „Орфей“ № 12,
Тел: +359893406173;+359898807745, E-mail: mig_vzr@abv.bg, web: www.borino-dospat.com
Споразумение № РД50-156/21.10.2016г. за изпълнение на СВОМР

