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МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  
„МИГ ДОБРИЧКА” 

 

МИГ ДОБРИЧКА е сдружение от представители на публичния сектор, бизнеса и 
гражданския сектор, живеещи или работещи на територията на община Добричка. Към 
момента сдружението наброява 46 члена, един от които е и Община Добричка.  

През 2010 г. сдружение МИГ ДОБРИЧКА изготви и прие СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО 
РАЗВИТИЕ и кандидатства за финансиране на Стратегията със средства от 
ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ. 

 
ФИНАНСИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ 
 
Представената от МИГ ДОБРИЧКА Стратегията за местно развитие е една от 16-

те в страната, които получиха подкрепа. На 13 октомври 2011г. е подписан тристранен 
договор между: 

СДРУЖЕНИЕ "МИГ ДОБРИЧКА" 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ И 
ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ”- РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ 

за предоставяне на финансова помощ по Мярка „Прилагане на стратегии за местно 
развитие” от ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (ПРСР) за периода 
2007- 2013 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на 
селските райони. 

Одобрената по този договор безвъзмездна финансовата помощ  за финансиране 
на дейности за изпълнение на Стратегията за местно развитие на МИГ ДОБРИЧКА е 3 
220 000 лева. С тях през 2012 и 2013 години МИГ ДОБРИЧКА ще финансира проекти на 
хора или юридически лица от територията на община Добричка, независимо дали 
членуват в Местната инициативна група. Подпомагат се само дейности, които се 
осъществяват на територията на общината.  

Финансовата помощ ще се предоставя за дейности, които допринасят за постигане 
на целите на Стратегията за местно развитие – Територията на МИГ Добричка да 
се превърне в  жизнена селска среда чрез целенасочени действия в 
партньорство на  местната общност. Ще се финансират проекти, които 
допринасят за  

- Подобряване конкурентноспособността на местните продукти и  
- Повишаване качеството на живот на територията на МИГ Добричка.   
В началото на 2012 година ще бъде обявено отварянето на мерките от Стратегията 

за местно развитие, по които ще може да се кандидатства. Указания и формуляри за 
кандидатстване с проекти към Стратегията за местно развитие ще можете да изтеглите 
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от www.mig-dobrichka.org или да получите в офисите на МИГ ДОБРИЧКА в читалището 
на с. Смолница и в сградата на Общината.   

Приемът на заявления за кандидатстване по мерките от Стратегията започва от 
началото на февруари 2012 година в офисите на МИГ ДОБРИЧКА и ще продължи до 30 
септември 2012 г., до изчерпване на бюджета за 2012 г. Следващият прием на 
заявления ще се обяви в началото на 2013 г.. 
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