Годишен доклад за 2016г.

1. Осъществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите
и програмите на организацията и постигнатите резултати.
Кратко резюме на извършената дейност. През 2016 година бяха извършени всички
планирани дейности по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности" на мярка
19 „Водено от общностите местно развитие" от ПРСР 2014-2020г. Финансирането е
получено съгласно договор РД 50-158/07.12.2015г. Планираният бюджет по
подмярката бе в размер на 48 895,75лв. Дейностите бяха изпълнени до 31.05.2016г.
Изразходваните средства бяха в размер на 39419,72лв. Безвъзмездната финансова
помощ по подмярката е 100% от допустимите разходи по проекта. На 30.06.2016г. бе
подадена Заявка за окончателно плащане към Държавен фонд „Земеделие" в размер на
39 419,72лв. Очаква се плащане.
На 30.05.2016г. беше подадено Заявление за одобрение на Стратегия за Водено от
общностите местно развитие към Управляващия орган на „Програмата за развитие на
селските райони 2014-2020г.". На 31.08.2016г. МИГ Харманли бе одобрена за
изпълнение на стратегия за ВОМР. Споразумението с УО на ПРСР бе сключено на
21.10.2016г. Одобреният размер на безвъзмездната финансова помощ за проекти към
стратегията е в размер на 2 933 745,00лв., а за текущи разходи и популяризиране на
стратегията е в размер на 977 915,00лв.
За периода от 21.10.2016г. до 31.12.2016г. съгласно чл. 9 от Споразумението бяха
извършени следните дейности:

-

Популяризиране на СВОМР - публикува се информация за стратегията и
сключеното споразумение в местни електронни медии, както и на сайта на
сдружението;
Публикува се Индикативна годишна работна програма и пакет от документи по
различните мерки от стратегията на електронната страница на сдружението;
Информира 15 потенциални кандидати за условията за кандидатстване и
предстоящи покани за набиране на заявления за кандидатстване.

Цели на сдружението:
Цели на сдружението са:
1.
Подобряване устойчивото развитие на територията на МИГ, чрез
опазване на природното и културно наследство, модернизиране на земеделските
стопанства и промишлените предприятия, опазване на природната среда,
изграждане на модерна инфраструктура, благоустрояване на средата и
подобряване на услугите за граждани и фирми.
2.
Създаване на среда повишаваща конкурентоспособността на
местните единици заети в областта на селското и горско стопанство, туризма,
ХВП, услугите и прилаганите от тях мерки за опазване на околната среда,
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3.
Увеличаване на заетостта, чрез подпомагане на инициативи за
създаване на нови работни места, намаляване на безработицата и подобряване
на бизнес средата.
4.
Организиране на инициативи водещи до подобряване качеството
на работната сила, чрез повишаване на нейната информираност, професионална
квалификация и социална включеност.
5.
Изграждане на местен административен капацитет свързан с
разработването и управлението на проекти, проучване, обмен на положителни
практики, ноу - хау и сертифициране на процесите.
6.
Оптимизация на бизнес средата и засилване на международните
контакти, чрез изграждане на местни, регионални, национални, трансгранични и
транснационални партньорства и мрежи.
7.
Оптимално прилагане на Стратегията за местно развитие на
територията на МИГ.
8.
Насърчаване и развитие на рекламата и маркетинга, представящи
потенциала на територията и нейните ресурси, с цел привличане вниманието на
външните инвеститори, потребителите на произвежданите местни продукти и
тяхната успешна пазарна реализация.
9.
Повишаване обществената чувствителност, информираност и
ангажираност на институциите и гражданското общество и тяхното въвличане
за активно решаване проблемите свързани с младите хора, хората в
неблагоприятно социално положение и жените.
10.
Реализира инициативи защитаващи човешките права, етническата
равнопоставеност, равенството между половете, превенция на насилието,
дискриминацията и социалното изключване.
11.
Съдейства за оптимизиране на правната, данъчната и
административната среда, с цел повишаване на ефективността и ефикасността
от действията на МИГ и местните стопански субекти.
12.
Самоорганизира се за постигане на финансова устойчивост, чрез
разширяване на приходите, активното разработване на нови проекти и
осигуряването на възможности за съфинансиране и предварително финансиране
на проектните инициативи.
13.
Подобрява координацията и партнирането между местната власт и
структурите на НПО, бизнеса и публичните институции.
14.
Работи за създаване на устойчивост на изградените публично частни партньорства, разкриване на допълнителни възможности за тяхното
развитие, утвърждаването и разширяването им.
15.
Включване в изграждането на местни, регионални, национални,
трансгранични и транснационални селски мрежи,
с цел увеличаване на
информираността, компетентността и изграждането на външни контакти за
обезпечаване обмена на положителните практики между сродни организации.

16.
Разработване и предлагане на социални и други услуги,
подобряващи
качеството на живот на местното население и хората в
неравностойно положение.
17.
Организиране и реализация на образователни, обучителни и
информационни проекти, съдържащи: курсове, семинари,
консултации,
дискусионни форуми, конференции и други за повишаване качеството на
човешките ресурси на територията.
18.
Развитие на културния, екологичния, селския, винения и туризъм
за специални интереси и подкрепа на проектите създаващи и развиващи нови
туристически продукти.
19.
Подкрепа на трансграничното сътрудничество, организирането и
реализирането на интегрирани трансгранични инициативи.
20.
Организиране на информационни кампании, издаване на рекламни
материали за популяризиране на резултатите от приложението на ПРСР и от
изпълнението на други проекти, изпълнявани на територията на МИГ.
Стратегията за Водено от общностите местно развитие е в съответствие с
основните цели на сдружението и ще бъде изпълнявана до края на септември
2023 година.

2. Размер на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за
набиране на средства;
През 2016г. не са получени средства от Държавен фонд „Земеделие" .
Събран е членски внос през годината в размер на 2560,00лв.
3.
Вид, размер, стойност и цели на получените и предоставени дарения, както и
данни за дарителите. През периода няма получени и предоставени дарения.
4.
Финансов резултат. Финансовия резултат за периода е - 52 хиляди лева.
Очаква се изплащането на две заявки от ДФЗ в размер на 56 301,98 лв.

