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ПОКАНА  

 
Уважаеми съграждани и жители на Община Исперих, 

 земеделски производители, представители на микро, малкия и среден бизнес, 

Уважаеми партньори, представители на местната власт, образованието, културата   

и нестопанския сектор от територията на МИГ Исперих, 

 

КАНИМ ВИ ДА ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ  

в първата информационна 

конференция за представяне на мерките от Стратегията на МИГ Исперих на тема: 

 

 "ИНТЕГРИРАНО, УСТОЙЧИВО И ВКЛЮЧВАЩО МЕСТНО РАЗВИТИЕ. 

НОВАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

НА МИГ-ИСПЕРИХ, 2014 -2020 г." 
 

Конференцията ще се проведе на 

 22 декември 2016г. (четвъртък) от 10.30 часа, 

  в конферентната зала на Историческия музей в Исперих, 

 ул. „Цар Освободител“ № 6 

 

Програмата на конференцията включва: 

 Балансирано и конкурентно земеделие чрез насърчаване на инвестиции и пренос 

на знания в трудоемки аграрни вериги. Мерки 1.3, 1.4, 4.2 от Стратегията.  

 Устойчива местната икономика. Мерки 6,4 от ПРСР, ОПРЧР 1, ОПИК от 

Стратегията. Нови възможности за развитие на предприемачеството и 

икономическия растеж на малките и средни фирми. 

 Насърчаване включването, местните партньорства, социалната активност и 

работа в мрежа чрез схемите за малки инфраструктурни проекти и микропроекти 

по мерки 7.4 и 21 от Стратегията.  

 Социална интеграция за намаляване риска от бедност. Мярка ПРЧР 2 от 

Стратегията. 

 

 

Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Исперих се 

реализира с подкрепата на: 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) чрез 

Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.; 

Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК 2014-2020г.), приоритетна ос 1 

„Технологично развитие и иновации” и приоритетна ос 2 „Предприемачество и 

капацитет за растеж на МСП” 

Европейския социален фонд (ЕСФ) чрез Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2014 – 2020 г. (ОПРЧР 2014 – 2020 г.), приоритетна ос 1 и 2. 

 



 

 

Стратегията за Водено от общностите местно развитие за територията на Община 

Исперих се изпълнява от СНЦ „МИГ Исперих“ по споразумение №РД 50-

186/29.11.2016г. с Управляващите органи на ПРСР, на ОПИК и на ОПРЧР 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 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.  

 

В рамките на Стратегията ще бъдат финансирани проекти на Община Исперих, на 

представителите на местния бизнес и нестопанския сектор. Изпълнението на 

стратегията предвижда и дейности за популяризиране, публичност и информиране на 

местната общност. 

 

Пълната програма на конференцията е достъпна на : www…………… 

 

 

За допълнителна информация може да се обръщате към екипа на 

СНЦ „МИГ – Исперих” на адрес: 

гр. Исперих,  ул. «Васил Левски» 99 (офис 2) 

Тел. 08431 46-51или e-mail: migisperih@abv.bg 




