„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

Проведе се поредица от информационни събития със заинтересовани
страни за популяризиране процеса на разработка на Стратегия за ВОМР на
Местна инициативна група - Хисаря
Широка информационна кампания във връзка със сформирането на Местна
инициативна група (МИГ) – Хисаря и разработването на Стратегия за Водено от
общностите местно развитие (ВОМР) до 2020 г. беше проведена от бенефициента
община Хисаря в изпълнение на договор за БФП № РД 50-211/07.12.2015 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите
местно развитие” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
В рамките на дейностите по популяризиране процеса на разработка на Стратегията, в
началото на м. август 2016 г. бяха проведени редица срещи с жителите на гр.
Хисаря и малките населени места от общината в качеството им на потенциални
заинтересовани страни от прилагането на разработвана Стратегия, представители на
всички сектори на обществени живот – земеделски стопани, предприятия от
неземеделския сектор, туристически и други неправителствени организации,
читалища, образователни, социални и здравни заведения, общинска администрация,
кметства на села и др. В рамките на разяснителната кампания, обществеността в
Хисаря се запозна подробно с подхода ВОМР за периода 2014-2020 г., спецификите и
особеностите на МИГ, която се сформира, и Стратегията за местно развитие, която се
разработва към момента, вкл. видовете мерки от финансиращите програми до 2020 г.,
които могат да бъдат включени в нея, изискванията към бъдещите потенциални
бенефициенти и проектни предложения към Стратегията и др. Присъстващите на
срещите лица попълниха анкетни карти за идентифициране на потенциални
бенефициенти и интерес към специфични мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ
Хисаря.
С провеждането на информационните срещи и конференции, дейностите по
популяризиране процеса на разработка на Стратегията се считат за
приключени. На предстоящите обсъждания със заинтересованите страни до
началото на м. септември 2016 г. ще бъдат представени резултатите от обобщените
отговори на анкетни карти, стратегическите цели и приоритети за развитие на
територията на МИГ, както и списък с мерките, които се предлагат за включване в
Стратегията и по които потенциални бенефициенти ще могат да кандидатстват със
своите проектни предложения до 2020 г.
За повече информация може да пишете на e-mail адрес: mig_hisarya@abv.bg или да се
обръщате на място - ул. Ген. Гурко № 14, гр. Хисаря, ПК 4180.
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