Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европа инвестира в селските райони

ИНФОРМАЦИЯ
ПРОЕКТ:
BG06RDNP001-19.113-0002
„100
години
„Средногорец“ Чирпан - минало, настояще, бъдеще“

Туристическо

дружество

Цел на проекта: Членовете на дружеството познават и спазват нормите за екологична
култура и поведение с оглед опазване на природата и създаване на устойчива околна среда.
Чрез медиите - вестник, кабелна телевизия и интернет, природосъобразните дейности на ТД
„Средногорец” Чирпан стигат до повече жители на общината и по този начин въздействат на
хората за грижата и опазването на природата, приучват ги да обичат и пазят природните
дадености на общината и населеното място, в който живеят, включват се и в екоинициативи и
осъзнават ползата от тях. Важен акцент в проекта ще бъдат младите хора и въвличането им в
дейности по опознаване на природното наследство и насърчаване на екологичната култура за
опазване на природното наследство, което кореспондира и пряко с целите на предоставяната
безвъзмездна финансова помощ по процедурата. Проектът цели подобряване качеството на
живот на населението, развитие на туризма и допринасяне за сплотяване на местната общност
и съхранение на нейната идентичност.
Обща стойност: 13 598,00 лв., от които 12 238,20 лв. европейско финансиране и 1 359,80 лв.
национално съфинансиране.
Проектът стартира на 25.02.2020 г. и приключва на 25.02.2022 г. Финансиран е по Програмата
за развитие на селските райони 2014-2020 г, приоритетна ос Подкрепа за местно развитие по
LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие), процедура МИГ Чирпан Mярка,
съответстваща на целите на Регламент 1305/2013 за стимулиране на местното развитие
„Съхраняване на местната идентичност, чрез въстановяване и опазване на нематериалното
културно и природно наследство на община Чирпан“.
Проектът включва изпълнението на:
Дейност 1 "Организация и провеждане на информационен семинар на тема „Повишаване на
екологичната култура за опазване на природното наследство“
Дейност 2 "Организация и провеждане на еко-излет"
Дейност 3 "Организация и провеждане на фото-изложба на тема "Природното и културно
наследство на Чирпан и региона през погледа на туриста"
Дейност 4 "Изработване на печатни материали" - Изработване на книга и карта пътеводител

