EВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Кметът Исмаил Осман подписа договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на
мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
Кметът на община Руен Исмаил Осман подписа тристранен договор с Министерството на
земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие”-Разплащателна агенция за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ за подготвителни дейности от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014-2020 г.
Подготвителните дейности включват създаването на Местна инициативна група (МИГ) и
подготовка на Стратегия за местно развитие, които цели се изразяват в следното:
- подпомагане на процеса по създаване на местни инициативни групи (МИГ) в селски
райони;
- подкрепа за придобиване на умения и създаване на капацитет за функциониране на
такива групи на местно ниво;
- подпомагане на процеса за подготовка на стратегии за местно развитие, финансирани от
ЕЗФРСР или от повече от един от Европейските структурни и инвестиционни фондове;
- насърчаване на включването на местното население в разработването и бъдещото
прилагане на стратегиите за местно развитие;
- подкрепа за информиране на местното население относно възможността за финансиране
на стратегиите по повече от един фонд;
- подкрепа за популяризиране на местната идентичност.
Финансова помощ по подписания договор се предоставя на местното партньорство за
осъществяване на проект, включващ подготвителни дейности за:
- учредяване на публично-частно партньорство;
- популяризиране на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) и процеса на
разработване на стратегия за ВОМР;
- обучение на местни лидери и заинтересовани страни;
- проучвания и анализи на територията на общината;
- подготовка на стратегия за ВОМР, включително консултиране на местната общност във
връзка с подготовката на стратегията;
- координация на изпълнението на подготвителните дейности.
Основните мотиви за създаване на Местна инициативна група и разработването на Стратегия за
воденото от общностите местно развитие на територията на община Руен са продиктувани от
възможността чрез прилагането подхода ВОМР хората сами да определят насоките и решават
проблемите в развитието на територията на която живеят и работят.
Договорът е на стойност 57 054.90 лв. без ДДС, 100% безвъзмездна финансова помощ и срок на
изпълнение – септември 2016 г.

