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Утвърдил: …заличени данни съгласно чл.2 от ЗЗЛД…. 

     /д-р Ивелина Гецова/ 

 

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ПЛАН ЗА  ДЕЙНОСТИ НА 

МИГ“ЛЯСКОВЕЦ-СТРАЖИЦА“ ЗА 2020 ГОДИНА 

 
Приет на проведено Общо събрание на 27.01.2020г. 

 
Финансовият план е разработен въз основа на утвърдените в Споразумение за изпълнение 

на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г.за 

прилагане на 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" на МИГ“Лясковец-

Стражица“ средства! 

 

1.Финансиране на дейности на бенефициенти 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". 

- Мярка МИГ4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” с предвидени средства  в 

размер на остатъка от предишни приеми; 

- Мярка МИГ4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” с 

предвидени средства  в размер на остатъка от предишни приеми; 

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

средства в размер  на остатъка от предишни приеми 

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

туристическа инфраструктура” с предвидени средства в размер на 400 000 лева 

публичен принос в Стратегията. 

- Мярка МИГ02. „Местни инициативи за заетост на територията на общините Лясковец 

и Стражица” - с предвидени средства в размер  на остатъка от предишни приеми; 

- Мярка МИГ05. „Насърчаване развитието на местна социална икономика и нови 

работни места в социални предприятия“ - с предвидени средства в размер  на 

остатъка от предишни приеми; 

 

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА 
ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА” 
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Общата  индикативна сума на публичния принос за проекти на бенефициенти на МИГ за 

2020г. е в размер на целият одобрен бюджет по Стратегията за ВОМР за всички 10 мерки 

на база публичен принос. 

 

2.Финансиране на дейности по 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: 01.01.2020г.-31.12.2020г. 

 Индикативен бюджет: 282 542,83 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 (териториални, икономически, 

социални и други анализи и проучвания) - ; 

- 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. 

 

 


