
 

                                              

„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“ 
Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. 

Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” 
Под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”  

Този документ е създаден в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД –50–194 от 07.12.2015 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на под-
мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“, мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони  2014 – 2020 г., 
съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на този документ се носи от Сдружение с 
нестопанска цел „Мастна инициативна група – Гоце Делчев“  и  при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 
Европейския съюз и Управляващия орган. 
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Изх. №6/16 февруари 2016 г. 

 

ДО 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА: 

 СТОПАНСКИЯ СЕКТОР (БИЗНЕСА) 

 НЕСТОПАНСКИЯ СЕКТОР 

 ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР 

на територията на община Хаджидимово  

 

ПОКАНА 
за провеждане на информационна среща на тема: 

 

 

 
 

 

 

 

29 февруари 2016 г., гр. Хаджидимово 

 

Работен панел „Нестопански и публичен сектор“ 

 13.00 ч. 

Работен панел „Стопански сектор“ (бизнес)  

 15.30 ч. 

 

 

„Идентифициране на местните нужди и 
потребности на заинтересованите страни в 
община Хаджидимово, които да залегнат в 
Стратегия за местно развитие на МИГ „Гоце 

Делчев – Гърмен – Хаджидимово” 
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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

През месец декември 2015 г. Сдружение с нестопанска цел „Местна 
инициативна група – Гоце Делчев“ (МИГ – Гоце Делчев) подписа договор за 
предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ № РД 50-194/07.12.2015 г.  по под-
мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите 
местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.  (ПРСР).  

Партньори на МИГ – Гоце Делчев при реализацията на проекта са публично-
частни партньорства от общините Хаджидимово и Гърмен.  

Целта на проекта е да се разработи Стратегия за местно развитие по подхода 
Водено от общностите местно развитие (ВОМР), която обхваща всички населени 
места в трите общини, и с която в последствие МИГ „Гоце Делчев – Гърмен – 
Хаджидимово“ да кандидатства за финансирането й по ПРСР. Дейностите, които ще се 
изпълняват по проекта изискват активно обществено участие. 

С цел разработване на Стратегия за местно развитие на МИГ „Гоце Делчев – 
Гърмен – Хаджидимово“, която да отговаря в пълна степен на нуждите и 
приоритетите на заинтересованите страни от трите общини, предстои провеждането 
на информационни срещи с представители на стопанския, нестопанския и публичния 
сектор от територията, на които ще се обсъдят подходящите мерки от ПРСР и други 
допустими програми, които в най-пълна степен отговарят на местните потребности и 
които да залегнат в Стратегията на МИГ.  

С оглед на гореизложеното, бих искал да Ви поканя да вземете участие в  
Информационна среща с представители на заинтересованите страни, която ще 
се проведе на 29 февруари 2016 г., понеделник в сградата на общинска 
администрация Хаджидимово на адрес: гр. Хаджидимово, пл. “Димо Хаджидимов” № 
46 в следните часове: 

 13.00 ч. – Работен панел „Нестопански и публичен сектор“ (читалища, 
неправителствени организации, училища, детски градини, общинска 
администрация и кметства, представители на социални домове, спортни и 
туристически клубове и др.) 

 15.30 ч. – Работен панел „Стопански сектор“ (земеделски производители, 
хотели, къщи за гости, предприятия в сфери, различни от земеделието и др. 
представители на бизнеса в общината) 

За допълнителна информация може да се обръщате към екипа на МИГ – Гоце Делчев 
на ел. адрес mig_gotsedelchev@abv.bg и тел. +359 895 890 988, тел. + 359 893 661 767. 

Разчитаме на Вашата активност и присъствие! 

С уважение,           

ВАЛЕРИ САРАНДЕВ 

Председател на УС на МИГ – Гоце Делчев 


