
 

Настоящият документ е изработен в изпълнение на дейностите по Договор № РД 50-19/27.02.2019 г. за прилагане на 

подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ на мярка 19 

„Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

МИГ Белене-Никопол сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по 

подмярка 19.3 на ПРСР 2014-2020 г. 

 

На 27.02.2019 г. Сдружение „МИГ Белене - Никопол” сключи Административен 

договор РД 50-11/27.02.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

процедура BG06RDNP001-19.085 за подбор на проекти за подготвителни дейности за 

вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество за изпълнението на проект 

„Подготвителен проект за транснационално сътрудничество в сферата на 

маркетинга на местната идентичност и реализация на устойчив туризъм“ по мярка 

19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни 

групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за 

развитие на селските райони 2014-2020. 

 

Безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проекта: 42 652,84 лв. 
 

Срок за изпълнение на проекта: 7 месеца, считано от датата на подписване на 

договора. 

 

Цели на проектното предложение: 

 Да създадат предпоставки и развие потенциал за териториален маркетинг на 

местната идентичност на МИГ Белене – Никопол с партньор/и МИГ от 

Европейския Съюз; 

 Установяване на партньорство с МИГ от ЕС; 

 Подготовка и разработване на проект за транснационално сътрудничество; 

 Подписване на договор/и за съвместна дейност с партньор/и за осъществяване 

на проект за транснационално сътрудничество. 

 

Дейности по проекта: 

1. Създаване на координационно звено за планиране и контрол при изпълнение на 

подготвителните дейности. 

2. Организиране на среща с потенциалните партньори в Италия  и  Португалия. 

3. Проучване и определяне на местните идентичности с цел териториален 

маркетинг и устойчиво развитие на територията на Сдружение „МИГ Белене – 

Никопол“. 

4. Консултации за  бъдещия проект за съвместна дейност за транснационално 

сътрудничество. 

5. Дейности  по информираност – публикации в регионални медии. 

6. Дейности по осигуряване на информираност – информационна конференция. 

7. Дейности по осигуряване на публичност – информационна табела и изготвяне и 

разпространение на информационна брошура. 

8. Координация на изпълнението на дейностите по проекта. 

 

 Очаквани резултати: 

 Подписани споразумения за сътрудничество с партньорите; 

 Изготвен проект за транснационално сътрудничество; 
 Развитие на територията и допринасяне за постигане на целите и приоритетите 

на Стратегията за ВОМР на МИГ Белене-Никопол и ПРСР 2014-2020 г. 


