
 

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

Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. 

Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” 

 Под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” 

 

Стартира изготвянето на Стратегия за водено от общностите местно 
развитие на Местна инициативна група - Хисаря 

 

През месец декември 2015 г. Община Хисаря подписа договор за предоставяне на  
безвъзмездна финансова помощ № РД 50-211/07.12.2015 г.  по подмярка 19.1 „Помощ 
за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от 
Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР).  

Партньори на Община Хисаря при реализацията на проекта са НЧ „Иван Вазов – 1904 
г.“, Кооперация „Агрокомерс - 98“. Проектът е на обща стойност 58 674,90 лева, а 
периодът му на изпълнение е от 7 декември 2015 г. до 7 септември 2016 г. 

В рамките на проекта ще бъдат извършени проучвания и анализи на територията, 
необходими за изготвяне на Стратегия за местно развитие, организиране и провеждане 
на информационни кампании, обучения на екипа на МИГ, вкл. представители на 
партньорите и местни лидери от общини Хисаря. Основните резултати, които ще бъдат 
постигнати при изпълнението на проектните дейности са:  

1. Регистрирано Сдружение с нестопанска цел  „Местна инициативна 
група – Хисаря“, която  ще включи членове от стопански, нестопански и публичен 
сектор от община Хисаря;  

2. Изготвена Стратегия за водено от общностите местно развитие 
(ВОМР) с териториален обхват, включващ община Хисаря.  

При одобрение на Стратегията, чрез нея ще бъдат финансирани проекти на 
земеделски производители, фирми, читалища, НПО, общински администрации и 
други, на територията на трите общини. Максималният размер на средствата, които 
могат да бъдат отпуснати за реализиране на Стратегията е около 2 810 000 евро.   

Община Хисаря и партньорите й разчитат на Вашето участие и активност в  
предвидените по проекта публични събития, информационни кампании, срещи със 
заинтересованите страни, за споделяне на идеи, намерения за кандидатстване с 
проекти за финансиране от фондовете на ЕС. Вашите мнения, идеи, препоръки и 
инвестиционни намерения, ще бъдат взети под внимание при подготовката на 
Стратегията за водено от общностите местно развитие, и при определяне на целите и 
приоритетите за развитие на територията. 

За повече информация – e-mail: obhisar@hisar.bg 

Офис: ул. Ген. Гурко № 14, гр. Хисаря 4180, община Хисаря, обл. Пловдив. 

------------------------------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 

Проект ДБФП № РД 50-211/07.12.2015 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 „Водено 
от общностите местно развитие", финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 
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