
Информационен бюлетин по Лидер - Бр.2/28.12.2011г. съгласно Договор за финансиране на МИГ с №РД-50-140/13.10.2011г. за прилагане на Стратегия за местно развитие. 

 Обучение на бенефициенти за изпълнение и отчитане на проек-
ти по СМР.

 Провеждане на информационен базар по Лидер.

 Поддръжка на интернет страница / интернет-портал на МИГ.

 Създаване и поддръжка на актуални новини на електронни изда-
ния.

 Публикации на покани и материали и печатни издания /местен 
и регионален печат/.

 Отпечатване на брошури, бюлетин, формуляри за кандидат-
стване, рекламни материали и материали за обучения.

 Организиране на мобилни информационни кампании /срещи по 
населените места, презентации по сектори/.

 Организиране на информационна кампания за уязвимите групи 
на територия на МИГ.

 Обособяване на места за обяви и новини в 28 населени места.

 Обучения на местни лидери по сектори за мобилизиране на 
ресурси за участие в стратегията за местно развитие.

2. Изпълнение на планирани дейности за финансиране на проекти към Стратегия за местно развитие - обявяване на 
покани, консултиране и информиране на бенефициенти. Оценка, договаряне и мониторинг на проекти.

Финансиране:
Под-мярка 4.1 "Прилагане на Стратегии за местно развитие" 
територия за местните инициативни групи, прилагащи стра-
тегии за местно развитие"

Период на изпълнение: 01.01.2012 г. - 31.12.2012 г.
Договорен бюджет: 2 224 000 лв.
Основни дейности:

 Администриране на Първа покана за прием на заявления за под-
помагане на проекти по Стратегия за местно развитие: 
Мерки: 111,121,311,312,321,322 и 331.

 Администриране на Втора покана за прием на заявления за под-
помагане на проекти по Стратегия за местно развитие: 
Мерки: 111, 121, 313, 323 А, 323 Б, 331.

 Осигуряване на информираност и публичност за бенефициенти 
и населението на територията на МИГ.

 Консултиране и подпомагане на бенефициенти в процеса на кан-
дидатстване, одобрение и реализиране на проекти по мерките 
от СМР.

 Отчитане, финансов и административен мониторинг на дей-
ностите по СМР.

3.Други дейности на МИГ:

 Участие на МИГ в събития на Националната селска мрежа.

 Участие на МИГ в събития на Европейската селска мрежа.

 Участие на МИГ в събития на други МИГ на територията на 
страната и чужбина.

 Разработване и внасяне за финансиране на проект по мярка 4.2. 
Междурегионално сътрудничество с МИГ от Австрия, Италия, 
Испания и др.

 Разработване на проект/предложение за продължаващо съфи-
нансиране на нова идея към Фондация „Америка за България” с 
възможност за ново издание на „Панаир на добрите идеи” и мул-
типлициране на резултатите от първо издание на проекта.

 Търсене на възможности за допълнително привличане на сред-
ства и ресурси за разширяване дейността на МИГ, финансова и 
организационна устойчивост.

 Участие в партньорски инициативи на други НПО в страната и 
чужбина.

 Разширяване на публично-частното партньорство с нови дей-
ности.

 Дейности за повишаване квалификацията на екипа на МИГ, на 
УС и КС на МИГ, на участници в МИГ.

 Създаване и администриране на социална мрежа за местно раз-
витие с активни участници в нея.

 Подпомагане успешното реализиране на проекти на партньори: Община Лясковец, 
Община Стражица и др., свързани с местното развитие.

 Приемане на нови членове и популяризиране дейността на МИГ.

 Развиване на допълнителна стопанска дейност за подпомагане бюджета на МИГ.

КОНСУЛТИРАНЕ И ПЪРВИ ПРИЕМ: УСМИВКИ, СТРАХ, КОЛЕБАНИЯ И ВСЕ ПАК...НАДЕЖДА !

ПРИКЛЮЧИ ПЪРВА ПОКАНА ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ 
КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ

ПЪРВА ПОКАНА с бюджет и период на прием: 05 март 2012 г. до 4 юли 2012 г.

 Мярка 111 «Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни 
знания», бюджет: 56 000 лв. 

 Мярка 121 «Модернизиране на земеделските стопанства», бюджет: 490 000 лв.

 Мярка 311 «Разнообразяване към неземеделски дейности», бюджет: 200 000 лв.

 Мярка 312 «Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия», бюджет: 200 000 лв.

 Мярка 321 «Основни услуги за населението и икономиката в селските райони»: 320 000 лв. 

 Мярка 322 «Обновяване и развитие на населените места», бюджет: 384 000 лв. 

 Мярка 331 «Обучение и информация за икономическите субекти, които работят в области-
те, обхванати от ос 3», бюджет: 42 000 лв.


