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

 

След проведените през първата половина на м.декември 2016 г. срещи за популяризиране на подхода ВОМР и 

процеса на разработка на стратегията, на 21и 22 декември в гр.Чипровци и с.Чупрене  „МИГ Западна Стара 

планина-Копрен-Миджур”  проведе работни срещи с различни заинтересовани групи за консултиране 

подготовката на стратегията относно кои мерки да бъдат включени, допустимите дейности, минимален и 

максимален праг за финансиране и критериите за подбор на проекти.  

От подадените карти за заявен интерес и направените обсъждания и предложения по време на 

информационните срещи се изясни, че Стратегията, разработвана за територията на „МИГ Западна Стара 

планина-Копрен-Миджур” ще е многофондова. По време на консултациите най-много дебати предизвикаха 

мерките за финансиране по Програмата за развитие на селските райони. Изказаха се няколко различни мнения 

от представители на земеделските стопани и собствениците на микропредприятия. Хората се обединиха около 

идеята да се намалят праговете за финансиране, което ще даде възможност на повече заинтересовани лица от 

територията на МИГ Западна Стара планина да изпълняват проекти през програмен период 2014-2020 г.  Това 

наложи да се променят първоначалните варианти на  минималния и максимален праг за финансиране и 

критериите за подбор на проекти, финансирани от ПРСР.  
 

 

21.12.2016 г.  заседателна зала община Чипровци 

 

22.12.2016 г. клуб на пенсионера с.Чупрене 
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На 27 и 28 декември 2016 г. бяха проведени информационни конференции в Чипровци и Георги Дамяново, 

където пред голям брой заинтересовани лица  беше публично представен коригирания вариант на 

Стратегията. 

 

 

 

 

 

 


