
Максималният размер на общия публичен 
принос във финансовия план за Стратегията 
за ВОМР за изпълнение на проекти е 6 363 000 
лева.

Стратегията за Водено от общностите 
местно развитие получи подкрепа от:

- Европейския земеделски фонд за развитие 
на селските райони (ЕЗФРСР) чрез Програма 
за развитие на селските райони за периода 
2014 – 2020 г. в размер на 2 933 000 лева.

Финансиране от ЕЗФРСР  2 639 700 лева.

Национално съфинансиране 293 300 лева.

- Европейски фонд за регионално развитие 
чрез Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. в 
размер на 1 950 000 лева.

Финансиране от ЕФРР 1 657 500 лева.

Национално съфинансиране 292 500 лева.

- Европейския социален фонд чрез 
Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. в размер на 
1 480 000 лева.

Финансиране от ЕСФ 1 258 000 лева.

Национално съфинансиране 222 000 лева.

Този документ е създаден в изпълнение на 
Споразумение за изпълнение на Стратегия за 

Водено от общностите 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 Европейските структурни и инвестиционни 

фондове.

Цялата отговорност  за съдържанието на 
документа се носи от СНЦ „МИГ Девня – 

Аксаково“ и при никакви обстоятелства не 
може да се приема, че този документ отразява 

официално становище на ЕС и УО.
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Европейски съюз – 
Европейски структурни и инвестиционни фондове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

“ДЕВНЯ - АКСАКОВО”
                 МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА



СНЦ МИГ „Девня – Аксаково“ подписа 
Споразумение № РД 50-185/29.11.2016 г. за 
изпълнение на Стратегия Водено от 
общностите местно  развитие  на  
територията на общините Девня и Аксаково 
за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на 
операции в рамките на стратегии Водено от 
общностите местно развитие на мярка 19 
„Водено от общностите местно развитие“ 
от Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2014 – 2020 г.

Целите, приоритетите и мерките, които 
са заложени  за постигане при изпълнение на  
Стратегията за Водено от общностите 
местно развитие на МИГ „Девня – Аксаково“, 
са подбрани и формулирани с цел насърчаване 
на иновациите, конкурентоспособността на 
стопанските сектори, осигуряване на 
устойчиво управление на природните 
ресурси, постигане на балансирано 
териториално развитие на икономиката и 
общностите в селския район, както и към 
създаване и поддържане на заетост.

Стратегията на МИГ „Девня-Аксаково“ е 
многофондова и предвижда подкрепа от 
Европейския земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР) чрез Програма за 
развитие на селските райони за периода 2014 
– 2020 г., Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР), чрез Оперативна програма 
„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-
2020г. и  Европейския социален фонд (ЕСФ) 
чрез Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ за периода 2014 – 2020 г. 

Програма за развитие на селските 
райони за периода 2014-2020 г. Стратегията 
за Водено от общностите местно развитие 
(СВОМР)  на МИГ „Девня- Аксаково“  се 
стреми към постигне специфичните цели за 
ЕЗФРСР за развитие и стимулиране на 
предприемачество и устойчив бизнес; 
развитие на динамична жизнена среда и 
подобряване качеството на живот чрез 
развитие на хоризонтални и междусекторни 
партньорства и взаимодействие за 
инициативи от общ интерес; развитие на 
практики и модели за добро управление и 
участие на заинтересованите страни в 
развитието на територията като основа за 
териториално развитие; развитие на 
териториална идентичност, маркетинг и 
марки на база на специфичния териториален 
потенциал и продукти от местен характер. 

Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. Чрез 
заложените в СВОМР мерки, финансирани от 
Европейски фонд за регионално развитие чрез 
Оперативна програма „Иновации и  
конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., се 
цели повишаване на капацитета на малките и 
средните предприятия (МСП) за пазарно 
развитие, производителността на труда и 
намаляване  на  енергоемкостта  и  
ресурсоемкостта на производството на 

тези  територии ;  н асърчаване  на  
иновационната активност, разработването 
и внедряването на иновации от и на тези 
територии, както и насърчаване на 
частните инвестиции в научни изследвания и 
иновации; подобряване на достъпа до 
финансиране на МСП и насърчаване 
създаването на нови устойчиви предприятия, 
които да осигуряват заетост на местното 
население и възможности за повишаване на 
доходите. 

Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. 
Стратегията за местно развитие на МИГ 
„Девня – Аксаково“ се стреми към постигане 
специфичните цели на ОП “Развитие на 
човешките ресурси“ за преодоляване на силно 
изразени негативни процеси в обхванатите 
територии по отношение на пазара на труда 
и социалното включване; устойчива и 
качествена заетост за уязвими групи; 
мобилност на работната сила, както и 
повишаване квалификацията на населението 
за по-голямо съответствие на уменията на 
търсещите работа с нуждите на бизнеса; 
подобряване достъпа до социални услуги на 
различни групи социално изключени или в риск 
от социално изключване лица чрез 
заложените в нея мерки.
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