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Сдружение МИГ Исперих организира поредица от информационни срещи,  

семинари и събития за представяне на мерките от  

Стратегията за Водено от общностите местно развитие 2014-2020 г. 

 

ПОКАНА  

 
Уважаеми съграждани и жители на Община Исперих, 

 Уважаеми партньори, представители на местния бизнес и земеделски производители от 

територията на МИГ Исперих, 

 

КАНИМ ВИ ДА ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ  

в работна/информационна среща 

на 

 16 март 2017г. (четвъртък) от 10.30 часа,  

която ще се проведе  

  в зала 1 на СНЦ НЧ „Съзнание 1891“ гр. Исперих, намираща се на адрес: гр. Исперих, 

ул. „Васил Левски“ № 70 (бивша изложбена зала) 

 

Програмата включва представяне на пет мерки за кандидати земеделски 

производители и местния бизнес  от територията на МИГ Исперих: 

Мярка 1.3 „Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски стопанства“. 

Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. 

Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“. 

Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. 

Мярка ОПИК 1 „Капацитет за растеж на малки и средни предприятия“.   

 

 
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 обявени покани по мерки с цел финансиране на 

проекти на Община Исперих, на представителите на местния бизнес и нестопанския 

сектор. Изпълнението на стратегията предвижда дейности за популяризиране, 

публичност и информиране на местната общност, както и консултации по мерки за 

заинтересованите страни. Актуална информация ще намерите на нашия Уеб сайт: 

www.leaderisperih.eu . 

 

 

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 46-51 или e-mail: migisperih@abv.bg 

 

http://www.leaderisperih.eu/
mailto:migisperih@abv.bg

