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Екипът на МИГ Девня-Аксаково 
участва в международна конферен-
ция „Сътрудничество - инструмент за 
промотиране на местното развитие“, 
организирана от МЗХГ. Форумът съ-
бра на едно място водещи експерти, 
ангажирани в прилагането на подхода 
от 12 държави . Гости на събитието 
бяха Десислава Танева - Министър на 
земеделието, храните и горите, Васил 
Грудев - Изпълнителен директор на 
Държавен фонд „Земеделие“, Михаил 
Пилке от Главна дирекция Земеделие 
на Европейската комисия и други. 

Експертите от Европейската Коми-
сия, МЗХГ, ДФЗ и НПО организации 
обсъдиха бъдещето на МИГ в селата 

на международна конференция про-
ведена в хотелски комплекс Катарино, 
близо до Разлог.

По време на откриването на съби-
тието стана ясно, че общо 36 260 са 
реализираните проекти по подхода 
ЛИДЕР на ЕС, като ефектът от дей-
ността на местните инициативни гру-
пи (МИГ) е достигнал до общо около 
60% от населението в селата, вместо 
планираните около 48%.

В рамките международната конфе-
ренция бяха направени презентации 
относно настоящото прилагане и 
бъдещето на подхода ЛИДЕР/ВОМР, 
както и за възможностите за сътруд-
ничество между МИГ – примери за 

успешно реализирани проекти и 
предложения и нови възможности за 
партньорства между местните иници-
ативни групи.

Като част от културната програма 
по време на конференцията, бе ор-
ганизирано изложение и дегустация 
на местни продукти, произведени на 
териториите на МИГ от три страни – 
България, Румъния и Турция.

В края на форума бяха органи-
зирани посещения на реализирани 
проекти по подхода ЛИДЕР/ВОМР и 
на културно – исторически забеле-
жителности на територията на „МИГ 
Разлог“ – своеобразен домакин на 
мероприятието.

Екипът на МИГ Девня-Аксаково участва 
в международна конференция

Подробности на 4 и 5 стр.

МИГ „Девня-Аксаково“ осъществи работно посещение 
в GAL „Guadalteba“, Испания, относно осъществяване 
на обмен на идеи за развитие на креативен туризъм
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В информационното събитие, 
което се проведе в периода 14-15 
ноември 2019 г. в гр. Албена, взеха 
участие Управляващите органи на 
програмите, прилагащи подхода 
„Водено от общностите местно раз-

витие“, представители на ДФ „Земе-
делие“ - Разплащателна агенция и на 
дирекция „Централно координацион-
но звено“ към Министерския съвет.

На срещите бяха обсъдени текущи 
въпроси, свързани с изпълнението 

на подхода ВОМР. Разгледани бяха 
въпроси, предварително зададени 
от местните инициативни групи, 
както се обсъди напредъка по под-
хода „Водено от общностите местно 
развитие“.

Екипът на МИГ Девня-Аксаково участва в 
информационно събитие, свързано с подхода ВОМР
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През месец ноември 2019 г. ,УО 
на Оперативна програма „Раз-
витие на човешките ресурси“ 
одобри оценителните доклади 
на МИГ по  проведените през 
месец октомври процедури за 
подбор на проектни преложе-
ния: BG05M9OP001-2.078 МИГ 
„Девня – Аксаково“ - „Въвеждане 
на междусекторни услуги в общ-
ността“ и BG05M9OP001-1.082 
МИГ „Девня – Аксаково“ - „Инвес-
тиции в образование и заетост“ .

Одобреният общ размер на без-
възмездна финансова помощ по 
процедура BG05M9OP001-2.078 
МИГ „Девня – Аксаково“ - „Въ-
веждане на междусекторни ус-
луги в общността “е 479 755,02 

лева. Одобрени са следните две 
проектни предложения: проект 
BG05M9OP001-2.078-0001 „Въ-
веждане на иновативна между-
секторна  услуга  в община Акса-
ково“ и проект на Община Девня 
BG05M9OP001-2.078-0002 „Мо-
билен екип на терен за пре-
венция, подкрепа и социално 
включване на деца, пълнолетни 
лица с увреждания и техните 
близки“. Разполагаемият ресурс 
по процедурата е изчерпан.

П о  п р о ц е д у р а 
BG05M9OP001-1.082 МИГ „Де-
вня – Аксаково“ - „Инвести-
ции в образование и заетост“ 
одобрената безвъзмездна 
финансова помощ е в раз-

мер 514 852,19 лева. Одобрени 
са две от общо три проект-
ни предложения подадени в 
срока на процедурата: проект 
BG05M9OP001-1.082-0001 „Об-
разование и заетост за мла-
дежите на община Аксаково“ 
и проект на Община Девня 
BG05M9OP001-1.082-0002 „По-
вишаване на квалификацията, 
възможността за включване в 
заетост и самостоятелна зае-
тост  на безработни младежи“.

МИГ „Девня-Аксаково пред-
вижда още един прием на про-
ектни предложения по проце-
дура BG05M9OP001-1.082 МИГ 
„Девня – Аксаково“ - „Инвести-
ции в образование и заетост“ .

 На 10.12.2019 г., 17,00 часа, 
изтича втория краен срок за 
кандидатсване с проектни пред-
ложения по Процедура за под-
бор на проектни предложения 
BG06RDNP001-19.298 МИГ „Де-
вня – Аксаково“ – Мярка 7.5 
„Инвестиции за публично полз-
ване в инфраструктура за отдих, 
туристическа инфраструктура“.

Допустими кандидати по мяр-
ка 7.5. Инвестиции за публично 
ползване в инфраструктура за 
отдих, туристическа инфра-
структура“, финансирана по 
Програма за развитие на сел-
ските райони за периода 2014 
-2020г. са:

• Община Девня и Община 
Аксаково;

• Юридически лица с нестопан-
ска цел. 

УО на ОПРЧР одобри за финансиране 
четири проектни предложения 

Актуална информация 
за активни процедури 

за кандидатстване 
с проектни 

предложения

Във връзка с изпълнение на Административен договор 
№РД50-54/09.09.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.085 за 
подбор на проекти за подготвителни дейности за вътреш-
нотериториално и транснационално сътрудничество по 
подмярка 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 г., СНЦ „МИГ Девня 
– Аксаково“ организира две еднодневни обучения в град 
Аксаково, както следва:

– 14 декември 2019 г. от 10.00 ч., в лекционната зала на 
Център за подкрепа на личностно развитие в гр. Аксаково, 
ул. „Слави Дойчев“ №6 – тема на обучението: „Местната 
общност като фактор за икономическо развитие“.  

– 15 декември 2019 г. от 10.00 ч. в Център за подкрепа на 
личностно развитие в гр. Аксаково, ул. „Слави Дойчев“ 
№6 – тема на обучението: „Видове туризъм. Туризмът като 
фактор за местно развитие“.

СНЦ „МИГ Девня-Аксаково“ кани всички заинтересовани 
страни да участват в провеждането на еднодневните обу-
чения.

Покана за участие в обучения
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В рамките на 4 дни, в периода 
29-02.12.2019 г., екипът на МИГ Де-
вня- Аксаково, заедно с членове на 
ОС на МИГ и осъществи работно 
посещение до Местна инициативна 
група GAL „GUADALTEBA“, Испания. 
Целта на посещението беше осъ-
ществяване на обмен на идеи за 
развитие на креативен туризъм, във 
връзка със изпълнението на проект 
№BG06RDNP001-19.085-0014 „Тран-
снационално сътрудничество за кре-
ативен туризъм в селските райони“.

Н а  т е р и т о р и я т а  н а  G A L 
„GUADALTEBA“ в община Ardales, 
групата бе посрещната от Кмета на 
Ardales, сеньор Juan Alberto Naranjo 
и Изпълнителния директор на GAL 
„GUADALTEBA“, сеньор Francisco 
Jesús Morillo Ruiz, където групата 
имаше честта да присъства на про-
вежданата конференция, свързана 
с кандидатурата на „Каминито дел 
Рей” за обект на световното културно 
наследство на ЮНЕСКО.

МИГ „Девня-Аксаково“ осъществи работно 
посещение в GAL „Guadalteba“, Испания, 

относно осъществяване на обмен на идеи 
за развитие на креативен туризъм
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/снимка/
От презентациите стана ясно, че „Ка-

минито дел Рей”, в превод „Пътеката на 
Краля”, е дълъг около 3 км и предста-
влява малка пътечка, прикрепена към 
отвесни стени с височина около 100 
м. Построен е от 1901 до 1905 година. 
Първоначалната му идея е била да 
служи за спомагателен път, по който да 
минават работниците, строящи язови-
ра в местността. През 1921г. е посетен 
от крал Алфонсо XIII и от тогава носи 
настоящото си име.

Кандидатурата е подготвена като ця-
лостна концепция през септември 2018 
година и е представена пред автоном-
ното правителство на Андалусия през 
март 2019 година. Организаторите ра-
ботят със съдействието на много орга-
низации, сред които е и  Университетът 
в Малага, в това число преподаватели 
и студенти. Създадена е постоянна 
експертна комисия от девет члена за 
осъществяването на този проект.

П р е д с т а в и т е л и т е  н а  G A L 
„GUADALTEBA“ и българските пред-
ставители осъществиха форум относ-
но идентифицирани допирните точки 
за изготвяне на съвместен проект за 
трансгранично сътрудничество.

По време на посещението си на 
територията на GAL „GUADALTEBA“, 
българската група посети обекти, 
финансирани от стратегията на GAL 
„GUADALTEBA“, свързани с развитието 
на туризма: 

Център, свързан с праисторическата 
епоха в Ardales. Центърът е обособен 
като музейна сбирка, разположен е в 
централната част на Ардалес и в него 
са изложени множество артефакти от 
праисторическата епоха, намерени 
при извършваните археологически 
проучвания на територията на община 
Ардалес.

На групата беше представен ту-
ристически център, който презентира 
различни туристически дестинации от 
територията на Ardales – крепостта 
„Ла Пеня де Ардалес“, Caminito del 
Rey (царски път), църквата на Дева 
Мария и др.

/Снимка/
Следващият обект, който групата 

посети са туристическите апартаменти 
в Ardales на фирма „Бобастро 2000“ 
ООД, част от финансирането на които е 
осъществено чрез стратегията на GAL 
„GUADALTEBA“.

Посетен бе и язовира Embalse del 
conde de Guadalhorce и възможностите 
за туризъм, свързани с него.

Осъществени бяха две ползотворни 
работни срещи с екипа на Испанската 
местна инициативна група, във връзка 
с осъществяването на бъдещ съв-
местен проект за транснационално 
сътрудничество за креативен туризъм 
в селските райони.
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МИГ „Девня - Аксаково“ 
Ви желае весела Коледа и 

щастлива Нова 2020 година!
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Този бюлетин е създаден в изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общно-
стите местно развитие №РД50-185/29.11.2016 г., финансирано със средства по Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2014-2020 г., Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 
г. и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. с финансовата подкрепа на Европей-
ските структурни и инвестиционни фондове

гр. Аксаково, ул. „Георги Петлешев“ 58Б, тел:  052762040; факс 052763293; мобилен: 088 691 0924

www.migda.org

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 
http://www.mzh.government.bg; http://www.dfz.bg/;

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.
http://opic.bg;

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
http://esf.bg.

ÒÅÐÈÒÎÐÈß ÍÀ ÒÐÀÄÈÖÈÈ, 
ÊÓËÒÓÐÍÎ È ÏÐÈÐÎÄÍÎ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ


