Проект „Дунав – нова
алтернатива за икономическо
развитие и заетост за община
Свищов“
Програма за морско дело и рибарство,
BG14MFOP001-4.001 - Подготвителна помощ за
стратегии за ВОМР

Информационни срещи за МИРГ

Географското

разположение

на

територията,

обхваната

от

настоящото проектно предложение, разположена на брега на река
Дунав,

естествено

предполага

традиции

в

рибарството.

Към

настоящия момент на територията на община Свищов рибарството е
исторически обусловено, то е било поминък в многовековната
история на населението, но е със затихващи функции и значение,
поради промяната на икономическия профил на града. Проект „Дунав

– нова алтернатива за икономическо развитие и заетост за община
Свищов“ има за цел в рамките на Мярка 4.1 "Подготвителна помощ за
стратегии за ВОМР" от Приоритет на Съюза 4: "Повишаване на
заетостта и териториално сближаване" да популяризира ВОМР и да
създаде на територията на община Свищов Местна инициативна
рибарска група.
Чрез
реализиране
използване

и
на

възможностите
на

подхода

"отдолу-нагоре",
в

резултат

на

проведени
срещи,
дискусии,
обучения на местни лидери и заинтересовани лица от секторите
"Рибарство" и "Аквакултури", се цели провокиране и възраждане на
интереса към рибарството. Проектното предложение си поставя
задачата да въвлече широк кръг заинтересовани лица, независимо от
тяхната възраст, пол, образование и заетост. Идеята е участниците,
след широко публично обсъждане, сами да определят своята визия
за развитие на територията, като едновременно с това се провокира
широко публично-частно партньорство, с цел

разкриване на нови

работни места. След извеждане на основните приоритети и дейности
за постигане на целите

ще се разкрият нови

възможности за

повишаване на заетостта и използване на алтернативите.
Не на последно място проектното предложение залага на налични, но
неизползвани

в

сектора

методи

за

алтернативно

обучение,

информираност, проучване на ноу-хау и възможности за развитие на
собствен бизнес на територията на РО.
Проекта е на обща стойност 47 525.75 лева

и продължителност 5

месеца.
Уеб

страница

на

проекта

-

http://www.mirg-svishtov.com/

(http://www.mirg-svishtov.com/)
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