
 

СЪОБЩЕНИЕ 

 

На 17 и 18.12.2019г. МИГ Белово, Септември, Велинград проведе двудневно 

обучение за членовете на Управителния съвет и Общото събрание на Сдружението.  

След подписването на Споразумение за Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

МИГ Белово, Септември, Велинград активно работи по изпълнението на Стратегията за 

водено от общностите местно развитие. 

На проведеното обучение бяха представени реализираните приеми по всички 

мерки от Стратегията за водено от общностите местно развитие с общ бюджет 7 313 

745,00 лв. 

По време на обучението бяха представени постъпилите проектни предложения, 

резултатите от извършените оценки и напредъка в изпълнението на Стратегията за водено 

от общностите местно развитие, както и предизвикателствата пред МИГ Белово, 

Септември, Велинград. 

Бюджетът по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 е 2 933 745,00 лв. 

По мерките от ПРСР 2014-2020г. са реализирани общо 10 приема по процедури за подбор 

на проектни предложения и са постъпили общо 45 проектни предложения. С подадените 

проектни предложения се кандидатства за финансиране в размер на 5 549 086,96 лв. 

Одобрени са 25 проектни предложения с обща стойност на безвъзмездната финансова 

помощ 2 632 401,64 лв. Към момента има сключен 1 договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ. 

Бюджетът по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. е 1 480 000,00 лв. 

По мерките от ОПРЧР 2014-2020г. са реализирани общо 6 приема по процедури за подбор 

на проектни предложения и са постъпили общо 15 проектни предложения. С подадените 

проектни предложения се кандидатства за 1 529 230,75 лв. Одобрени са 11 проектни 

предложения с обща стойност на безвъзмездната финансова помощ 1 372 901,39    лв. Към 

момента има сключени 4 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

Бюджетът по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. е 2 900 000,00    

лв. По мерките от ОПИК 2014-2020г. са реализирани общо 6 приема по процедури за 

подбор на проектни предложения и са постъпили общо 21 проектни предложения. С 

подадените проектни предложения се кандидатства за 5 513 232,35 лв. Одобрени са 12 

проектни предложения с обща стойност на безвъзмездната финансова помощ 2 409 077,68    

лв. Към момента има сключени 4 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ. 



 
 

   
 


