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БЛИЗО 6 МИЛИОНА ЛЕВА ЗА РАЗВИТИЕ НА РИБАРСТВОТО ВЪВ
ВАРНЕНСКО ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА
5 935 405 лв. е общият бюджет на двете варненски местни инициативни рибарски
групи за 2019 година. Средствата, за които могат да кандидатстват бенефициентите, са
осигурени от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020г.
Местна инициативна рибарска група „Бяла-Долни чифлик-Аврен“ е с общ
бюджет за 2019г. в размер на 3 001 660 лв. Към момента е обявен прием на проекти по
мярка „Подкрепа за инфраструктура и дейности за подобряване средата на живот и
опазване на околната среда чрез ефективно използване на екологичните
дадености“. Средствата по нея са общо 1 050 000 лв. Основната цел на мярката е да се
подобрят околната среда, инфраструктурата и средата на живот в територията на
местната инициативна рибарска група, както и да се съхранят местни обекти на
националното природно и архитектурно наследство. Крайният срок за подаване на
проектни предложения е 31.10.2019г.
Местна инициативна рибарска група „Варна, район Аспарухово-БелославАксаково“ разполага с общо 2 933 745 лв. за финансиране на проектни предложения
през тази година. Към момента тя дава няколко възможности за кандидатстване. Отворен
е приемът по мярка „Предприемачество на младите в сектор „Рибарство и
аквакултури“ и придобиване на умения“, която е с бюджет от 273 498 лв. Целта на
тази мярка е насърчаване на предприемачеството в рибарската област, ученето през
целия живот на стартиращи предприемачи, които създават ново стопанство или
оборудват риболовен кораб, както и повишаване квалификацията на заетите в сектора.
Кандидати могат да бъдат еднолични търговци и юридически лица на територията на
местната инициативна рибарска група. Крайният срок за подаване на проекти е
30.09.2019г.
До 19.09.2019г. общините Варна /район „Аспарухово“/, Белослав и Аксаково,
както и юридически лица с нестопанска цел и читалища, могат да кандидатстват по
мярката „Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на
синия потенциал“. Нейният бюджет е 1 400 000 лв., а целта й е развитие на рибарската
област чрез подобряване средата на живот и техническата инфраструктура за дейности,
свързани с интегрираното използване на морските ресурси, повишаване на енергийната
ефективност, опазване на околната среда, подобряване на качеството на разтоварваните
на сушата продукти и условията на труд.
360 247 лв. е бюджетът на мярка „Екологична и устойчива рибарска област“,
която също е отворена за кандидатстване от Местна инициативна рибарска група
„Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“. Основната й цел е да подкрепи
дейности, насочени към запазване, поддържане и подобряване на околната среда,
културно-историческото, природното и морското наследство, с цел подобряване
потенциала за растеж на територията. Допустими кандидати са общините Варна (район
„Аспарухово“), Белослав и Аксаково, юридически лица с нестопанска цел и читалища на
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територията на местната инициативна рибарска група. Проектни предложения могат да
се подават до 20.09.2019г.
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