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There are no translations available.

В периода от 26.07.2015 до 30.07.2015 година представители на екипа, управителния
съвет и общото събрание на МИГ-Тунджа посетиха МИГ „VENEZIA ORIENTALE
-VeGAL” - Италия, град Портогруаро. Целта на посещението бе осъществяването на
обмяна на резултати, опит и ноу-хау между групите ЛИДЕР в селските райони,
споделяне на добрите практики на МИГ „VeGAL” - за разпространяване на иновациите
и надграждане върху уроци, получени от местното развитие на селските райони.
Участниците в учебното пътуване имаха възможност да се запознаят с работата на
опитна Местна инициативна група от Италия, изпълняваща стратегии за местно
развитие повече от 20 години - от 1994 година насам (LEADER II, LEADER+, LEADER
2007-2013) и прераснала по същество в Агенция за развитие на региона.
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Участниците в учебното пътуване имаха възможност да се запознаят с работата на
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МИГ „VENEZIA ORIENTALE VeGAL” е консорциум с ограничена отговорност, съставен
от 80% частни и 20% публични акционери. Целите му са да подпомага и консултира
икономическото развитие и ценообразуването на селскостопанските продукти, както и
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устойчивото развитие на природните и културни ресурси на общините около Венеция.
Областите, обхванати от планирането и развитието на VENEZIA ORIENTALE VeGAL
обхващат селското стопанство, туризма, занаятите и местните продукти. Благодарение
на поредицата от мерки на МИГ-а голяма част от териториите и отделните
производители получават възможност за участие в търгове, свързани с европейско
финансиране, водещо до подобряване на конкурентоспособността на земеделието,
околната среда и икономиката в селските райони и до повишаване на качеството на
живот на жителите и посетителите. Участието в МИГ на водещите представители на
различни асоциации увеличава възможността за създаване на мрежа за информация и
обмен на идеи, свързани с нови възможности за устойчиво развитие в селските райони,
подкрепа за подобряване на качеството на живота, икономическото и културното
развитие на района, както и развитието на устойчив туризъм – основен приоритет за
развитието на област Венеция. Развитието на конкурентоспособността е насочено към
разработването на къси вериги за доставки на местни продукти, както и към развитие
на сектора за възобновяемата енергия
По време на посещението бяха обсъдени идеи за бъдеща съвместна работа и
поддържане на обмена на добри практики в иновативните интегрални методи и
Стратегиите за местно развитие.
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