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"Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно 
развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ 

Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 
"Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“.  

 

                                                                                                                                            
 

 

Годишен план за изпълнение на 

 Стратегията за местно развитие за ВОМР  

на  

СНЦ“МИГ-Лясковец-Стражица“  за 2022г. 
 

 
Приет на проведено Общо събрание на МИГ на 29.01.2022г. 

 
До 2023 година  на нашата територия Местната група ще прилага подхода „Водено от 

общностите местно развитие“ и нова Мултифондова Стратегия за местно развитие. 

 

Стратегия за местно развитие на МИГ дава устойчивост на постигнатите до момента 

резултати и надграждане със следващи инвестиции, вкл. иновации във всеки сектор на 

въздействие. 

 

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2022 ГОДИНА: 

 

1.Изпълнение на дейности по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на 

стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите 

местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020". 

 

 Период: 01.01.2022г.-до одобрение на процедурите и договориране на проекти с 

бенефициенти от страна на ДФЗ-РА. 

 

 Отваряне на приеми по мерките от СВОМР с остатъчни средства през 2022г. 

 

 Индикативен бюджет за одобрение и финансиране на проекти на бенефициенти по 

мерките на МИГ както следва: 

 

 Мерки от ПРСР, предназначени за селското стопанство и местния бизнес: 

 

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА 
ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА” 
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- Мярка МИГ4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” с предвидени средства  в размер 

на  остатъка от Първи, Втори  и Трети прием; 

 

-Мярка МИГ 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” с предвидени 

средства  в размер на остатък от Първи и Втори прием и допълнителни средства за 

Преходен период в размер на 300 000 лева. 

 

 Мерки от ПРСР, предназначени за публичния и нестопанския сектор: 

 

- Мярка МИГ7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура” с предвидени средства в размер на остатък от Първи  

прием. 

 

- Мярка МИГ7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ в размер на  остатъка от Първи и Втори прием и 

допълнителни средства за Преходен период в размер на 499 999 лева. 

 

- Мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на 

културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на 

специфичната местна идентичност и местната култура” в размер на  остатъка от Първи и 

Втори прием; 

 

2. Изпълнение на подмярка  19.4. „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за 

водено от общностите местно развитие“  в размер на до 25% от одобрената сума на 

подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от 

общностите местно развитие". 

 

 Период: 01.01.2022г.-31.12.2022г. 

 Индикативен бюджет:  270 853.78 лева 

 Предвидени дейности: 

 

- Администриране и управление на стратегията на МИГ; 

- Обучения на екипа и членовете на колективния върховен орган във връзка с 

прилагането на стратегията за местно развитие; 

- Обучения на местни лидери и бенефициенти; 

- Публични отношения, разходи за организиране на срещи на МИГ, разходи за 

работа в мрежа, участие на екипа и членовете на колективния върховен орган в 

срещи с други МИГ и други; 

- Участие на МИГ в дейности на Националната и на Европейската селска мрежа за 

развитие на селските райони; 

- Мониторинг и оценка на стратегията за ВОМР за изпълнение на задълженията на 

МИГ по чл. 34, параграф 3, буква "ж" от Регламент (ЕС) 1303/2013; 

- Проучвания и анализи на съответната територия ; 
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- Популяризиране, информиране и публичност; 

- Организиране на обучения, семинари и информационни срещи за местни лидери и 

за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, включително роми, 

свързани с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти и други, свързани с 

популяризиране на стратегията за ВОМР и прилагане на подхода. 

 

3. Изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за 

създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 

г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество 

на местни инициативни групи“ от  мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от 

ПРСР 2014 - 2020 г. 

 

 Период: 01.01.2022г.-15.07.2022г. 

 Индикативен бюджет:  70 000  лева 

 Предвидени дейности: 

 

- Организация, координация и управление на проекта; 

- Тридневен Фестивал "Всички под един покрив"; 

- Регистриране на териториална/регионална марка/бранд; 

- Осигуряване на рекламни материали за проект „Умни територии -всички под един 

покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!“; 

- Провеждане на Работни/информационни срещи; 

- Провеждане на Информационни срещи/семинари на територията на МИГ; 

- Провеждане на Информационни конференции; 

- Разработка па маркетингова стратегия за промотиране и развитие на териториите на 

МИГ - партньори по проекта на основата на местната идентичност; 

- Разработване на интернет-платформа „Умни територии -всички под един покрив: 

иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!“ 
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Бюджет по 

процедурата

Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски 

дейности” 

МЯРКА

МИГ01 „Проучвания и 

инвестиции, свързани с 

поддържане, възстановяване и 

на културното и природното 

наследство на селата. 

Съхраняване, развитие и 

валоризиране на специфичната 

местна идентичност и местната 

култура” 

Мярка МИГ4.1. „Инвестиции в 

земеделски стопанства”

 Мярка МИГ7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове 

малка по мащаби 

инфраструктура“ 

Декември 2022Март 2022 Ноември 2022Септември 2022Юни 2022 Октомври 2022Април 2022 Август 2022

Мярка МИГ7.5. Инвестиции за 

публично ползване в 

инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура

Май 2022 Юли 2022

Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ "Лясковец-Стражица" за 2022г.  , Председател на УС на МИГ/ 

Януари 2022 Февруари 2022
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