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ГОДИШЕН ПЛАН  ЗА ДЕЙНОСТТА НА 
МИГ «ЛЯСКОВЕЦ-СТРАЖИЦА» ЗА 2012 Г.

И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА
МЕСТНО РАЗВИТИЕ

1. Изпълнение на планирани дейности от 
Стратегия за местно развитие от Програма 
за развитие на селските райони по Договор № 
РД-50-140/13.10.2011г. между сдружението, 
Министерство на земеделието и храните и ДФ 
«Земеделие-РА».

Финансиране: 

Под-мярка 4.3.1 (1) "Управление на МИГ, придобиване на умения 
и постигане на обществена активност на съответната тери-
тория за местните инициативни групи, прилагащи стратегии 
за местно развитие"

Период на изпълнение: 01.01.2012 г. - 31.12.2012 г.

Договорен бюджет: 171 175 лв.

Основни дейности:

 Дейности по администриране на Стратегия за местно разви-
тие на МИГ и поканите за финансиране на проекти, информира-
не и публичност съгласно наредба 23 / 18.12.2009 г. на МЗХ.

 Проучване на нагласите сред представители на уязвими групи 
за подготовка на проекти към стратегията за местно разви-
тие.

 Обучение на тема методи за оценка и контрол на риска при 
изпълнение на СМР.

 Обучение на тема мониторинг на проекти.

 Специализирани обучения по финансово и техническо управле-
ние на проекта.

 Обучение на тема работа с целеви групи и бенефициенти на 
територията на МИГ.

 Обучение на членове на комисии за избор на проекти "Оценка на 
проекти и специфика на мерките в СМР".

Настоящият бюлетин е подготвен от екипа по прилагане на Стратегия за местно развитие под № 41-03-44/30.08.2010г. и във връзка с изпълнение на договор 
за финансиране по мярка 41 и мярка 431-1 с №РД-50-140/13.10.2011г.

 информация, актуални събития,    обучителни материали, 

 документи,    архив на събития,    галерия,    любопитно,    анкети,

 предстоящи дейности,    форуми,    миг-територия,    партньорства ПРОЧЕТИ, ЗА ДА ЗНАЕШ !

ЛИДЕР  В  
ДЕЙСТВИЕ

 www.mig-zaedno.eu

На 17 март 2012 г. в гр. Ляс-
ковец се проведе  Пето, редов-
но свикано Общо събрание на 
МИГ "Лясковец-Стражица". 

В събитието взеха участие 
над 70 членове, партньори и 
участници в МИГ.

Участниците в Общото 
събрание разгледаха и приеха 
Годишния технически и финан-
сов доклад за дейността на 
сдружението за 2011 г.

Също така обсъден и приет е 
Годишния план за работа на 
МИГ за 2012 г.Основни въпроси по време на 

събранието:   кой   и    как    ще 
консултира заинтересованите 
страни, кой ще подготвя про-
ектите, какви са сроковете за 
разглеждане, одобрение и под-
писване на договори. Основни 
притеснения: липса на капаци-
тет за самостоятелно канди-
датстване по мерките.

По време на Общото събрание 
се представи обявена Първа 
покана за финансиране на про-
екти към Стратегия за местно 
развитие, финансовите праго-
ве, условията, изискванията и 
сроковете за кандидастване. 

Обща стойност на обявена 
първа покана е в размер на         
1 692 000 лв. с обявени общо    
7 мерки: М111, М121, М311,      
М312, М321, М322 и М331.

Поканата се планира със срок 
на действие от 05.03.2012 г. – 
21.05.2012 г. С Решение на УС 
на МИГ срокът за внасяне на 
проекти по Първа покана се 
удължи до 04.06.2012 г.


