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„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони” 

 

В периода 12-16 декември 2016 година, „МИГ Западна Стара планина-Копрен-Миджур”  проведе 

първия цикъл от срещи, целящи популяризиране на подхода ВОМР и процеса на разработка на 

стратегията в гр. Чипровци, с. Чупрене, с. Георги Дамяново и с. Ружинци. Бяха представени и 

обсъдени възможностите за финансиране през програмен период 2014-2020 г. чрез Програмата за 

развитие на селските райони , ОП „Развитие на човешките ресурси“, ОП „Околна среда“, ОП 

„Иновации и конкурентоспособност“ , ОП „Наука и образование за интелигентен растеж “ и 

Програма за морско дело и рибарство. 

На срещите присъстваха над 180 души - земеделски стопани, представители на неправителствения 

сектор, собственици на микропредприятия, малки и средни предприятия, а заявеният интерес  в 

анкетите за кандидатстване с проекти надхвърля значително бюджета. Най-актуална остава 

Програмата за развитие на селските райони, тъй като е по-позната на аудиторията и предоставя 

възможности за финансиране на  широк кръг бенефициенти. Засилен интерес към ОП „Иновации и 

конкурентоспособност“ и  ОП „Развитие на човешките ресурси“ проявиха собствениците на микро и 

средни предприятия, а представителите на общинските и държавни структури се насочиха към 

възможностите за финансиране, предоставени от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 

“,ОП „Околна среда“ и ОП „Развитие на човешките ресурси“. Предстои провеждането на работни 

срещи за консултиране подготовката на стратегията.  
 

 

 

12.12.2016 г.  заседателна зала община Чипровци 
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12.12.2016 г. заседателната зала община Георги Дамяново 

 

 

 

16.12.2016 г. в клуба на пенсионера с.Чупрене 

 

 


