ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми представители на местната общност,
Уважаеми жители на територията на общините Провадия, Ветрино и Вълчи дол,
СНЦ“МИГ Възход“ ви уведомява, че стартира информационни и съгласувателни
дейности за подготовка на своята територия за прилагане на подхода „Водено от
общностите местно развитие“.
Като етап от подготовката на 17 август 2015г. в Провадия, Ветрино и Вълчи дол се
проведоха форуми/срещи за идентифициране/определяне на представители от
нестопанския и стопанския сектор, които да се включат в дейността на местната група.
Събитията се проведоха за да подпомогнат настоящата подготовка на СНЦ „Местна
инициативна група Възход“ за кандидатстване по подмярка 19.1 „Помощ за
подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
На срещата са представени основните цели на подхода „Водено от общността местно
развитие“/Лидер , сред които:
-насърчаване на социалното приобщаване и намаляване на бедността; опазване на
околната среда чрез съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на
ресурсната ефективност, вкл. дейности за превенция и управление на риска и за
използване потенциала на културното наследство;
-фокусиране върху иновациите чрез насърчаване на въвеждането им в практиката;
-насърчаване на устойчивата и качествена заетост и подкрепа за мобилността на
работната сила;
-повишаване на конкурентоспособността на местните икономики и възможности за
създаване на местен бизнес, включително чрез диверсификация, алтернативни
дейности;
-подобряване на качеството на образование и повишаване квалификацията на
населението.
СНЦ “МИГ Възход“ планира провеждане на Общо събрание на 25 август 2015г. в град
Провадия, на което ще бъде взето решение местната група да възобнови своите
дейности за местно развитие с кандидатстване по подмярка 19.1 „Помощ за

подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
СНЦ “МИГ Възход“ очаква активно включване в своята работа на местните лидери и
представители на стопанския и нестопанския сектор, имащи мотивация да допринесат
за успешното местно развитие на територията на общините Провадия, Ветрино и Вълчи
дол.

С уважение,
………………………..

