ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
3540 гр. Вършец, бул. „България“ № 10, обл. Монтана
тел: 09527/ 22-22; 09527/ 20-02; факс: 09527/ 23-23
E-mail: admin@varshets.bg
http://varshets.bg/
Изх. № 70 00 – 341
Дата: 14.06.2022 г.
Гр. Вършец
ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ
НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ
ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

ПОКАНА
за формиране на партньорство за създаване на местна инициативна
група (МИГ) на териториите на прилагане на подхода Водено от
общностите местно развитие (ВОМР)

Уважаеми дами и господа – представители на местната власт, земеделски
производители, микропредприятия, малък и среден бизнес, НПО, уязвими групи,
общности на малцинства, читалища, клубове и др.
Община Вършец Ви кани на публично събитие за избор на партньори от публичния,
стопанския и нестопански сектор от територията на община Вършец за включване в
партньорство за създаване на местна инициативна група (МИГ) на територията на
общините Враца, Вършец и Борован (за община Враца, включваща само населените места
без общинския център-град с население над 30 000 в строителните му граници).
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Община Вършец е допустим кандидат/партньор по обявената от Управляващият орган на
Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 покана за подбор на
проектни предложения за подготвителни дейности по процедура № BG06RDNP001-19.610
по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите
местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Подпомагането по процедурата е насочено към постигане на целите на подмярка 19.1
„Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“
от ПРСР 2014-2020 г., а именно:
 Подпомагане на процеса по създаване на местни инициативни групи (МИГ) на
териториите на прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР);
 Подкрепа за придобиване на умения и създаване на капацитет за функциониране на
такива групи на местно ниво;
 Подпомагане на процеса за подготовка на стратегии за местно развитие,
финансирани от ЕЗФРСР или от повече от един от Европейските структурни и
инвестиционни фондове;
 Насърчаване на включването на местното население в разработването и бъдещото
прилагане на стратегиите за Водено от общностите местно развитие;
 Подкрепа за информиране на местното население относно възможността за
финансиране на стратегиите по повече от един фонд.
Очаквани резултати от предоставянето на финансовата помощ от изпълнението на проект
за подготвителни дейности:
1. Регистрирана местна инициативна група;
2. Разработена стратегия за Водено от общностите местно развитие.
Събитието ще се състои на 20.06.2022 г. (понеделник) в заседателната зала на
Общинска администрация Вършец от 13:30 часа.

С уважение,
ИНЖ. ИВАН ЛАЗАРОВ
Кмет на Община Вършец

2/2

