
Одобрени са още три проектни предложения по подмярка 19.3 от ПРСР 2014 – 2020 г. 

С утвърден от Ръководителя на Управляващия орган на Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014 – 2020 г. (УО на ПРСР) оценителен доклад с № 93-1153 от 

22.02.2021 г. са одобрени за финансиране две проектни предложения за вътрешнотериториално 

сътрудничество по процедура в ИСУН 2020 № BG06RDNP001-19.355 по подмярка 19.3 

„Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от 

мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 

2014-2020 г.  

Общата стойност на одобрената безвъзмездна финансова помощ по проектните 

предложения е в размер на 379 936,20 лева. Проектните предложения по процедура № 

BG06RDNP001-19.355, предложени за финансиране са както следва: 

 

 

С утвърден от Ръководителя на Управляващия орган на Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014 – 2020 г. (УО на ПРСР) оценителен доклад с № 93-1119 от 

18.02.2021 г. е одобрено за финансиране едно проектно предложение за подготвителни 

дейности за сътрудничество по процедура в ИСУН 2020 № BG06RDNP001-19.354 по подмярка 

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

от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските 

райони 2014-2020 г.  Стойността на одобрената безвъзмездна финансова помощ по проектното 

предложение е в размер на 42 450,00 лева.  
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кандидата
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Средна 

оценка 

1
BG06RDNP001-19.355-

0008

МЕСТНА 

ИНИЦИАТИВНА ГРУПА 

ЛЯСКОВЕЦ - СТРАЖИЦА 

(Булстат: 175866893)

Умни територии -

всички под един 

покрив: иновация за 

създаване и 

промотиране на 

уникални местни 

продукти!

Одобрено 78

2
BG06RDNP001-19.355-

0009

МЕСТНА 

ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - 

СТРАЛДЖА 2016Г. 

(Булстат: 177043360)

Популяризиране на 

културното 

наследство на 

териториите на МИГ 

Стралджа и МИГ 

Раковски

Одобрено 70
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1 BG06RDNP001-19.354-0005

Сдружение "Местна 

инициативна група - 

Берковица и Годеч" (ЕИК: 

176027912)

"Създаване на 

транснационално 

партньорство в търсене 

на нов подход за 

промотиране на 

местната идентичност"

Одобрено 75.5


