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РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Европейският земеделски фонд заразвитие на селскитерайони
,,Европа инвестира в селскитерайони"

СДРVНIЕНИЕ ,,МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА FPVПA
ТЕРВЕП-ИРVWАРИ''
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В офисана МИГ „Тервел-Крушари" през месец октомври 2021 r. се подписа 28-я по ред Администра

тивен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-l9.496-001-СО 1 - .Раз
витие и подкрепа в сферата на денталната медицина на територията на МИГ ТЕРВЕЛ - КРУШАРИ".

На 19.04.2021 r. във връзка с обява по чл.46 ал.3- ал.6 /Наредба 22/2015 за предоставяне на безвъзмез
дна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 r., чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗ
ВИТИЕ Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020 № BG06RDNP001-496, Подмярка
6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на МЯРКА МО6 - РАЗВИТИЕ НА СТОПАН
СТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ, прием 2021 r., към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на
МИГ Тервел-Крушари е подадено Проектно предложение .Раэвитие и подкрепа в сферата на денталната
медицина на територията на МИГ ТЕРВЕЛ - КРУШАРИ".

Подаденото про-
ектно предложение
е одобрено от МИГ
и на 02.11.2021 r. е
сключен с Държавен
фонд „Земеделие"

---------договор за предоста
вяне на безвъзмездна финансова помощ.

Общата стойност на Договора е за 189 090,00 лв. от които 132 363,00 лв. безвъз
мездна финансова помощ.

При предизвикателствата на съвременната конкуренция, на територията на МИГ
все повече има нужда от нови инвес
тиции и източници на финансиране,
за да може по-трайно да се инвестира
в нови технологии на обслужване, за
увеличаване на оборотите и разноо
бразяване на асортимента от продукти
и услуги за населението. За подобря
ване условията и организацията на ра
бота и повишаване квалификацията на
работещите.

Това важи с особена сила и за эцра
веопазването в по-малките населени
места с оглед положените основи за
постоянно качество на зъболекарските
услуги при спазване на строга техно-
логична дисциплина и намерението за модернизация на зъболекарската дейност.
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В тази връзка проектът има за цел да повиши конкурентоспособността на дружеството посредством закупуването и ин
сталирането на ново и съвременно оборудване за зъболекарски кабинет. В рамките на проекта се предвижда закупуванего
на.ново оборудване за нуждите на територията на гр. Тервел състоящо се от:

Интра.орален скенер; Фрезовъчна машина за сухо фрезоване; Аспирационен модул; Компресор CAD САМ; 3D Принтер;
Софтуерен пакет за моделаж.

Очаквани резултати при реализирането на проекта са:
С реализирането на проекта на територията на МИГ Тервел - Крушари ще се осигури достъп на населението в региона до нови, иновативни условия в сферата на

здравеопазването. Осигурява се стимулиране на частния бизнес на територията за развитие на здравеопазването на територията. Ще бъдат създадени условия за създа
ването на нови, иновативни здравни услуги в региона.


