Приложение № 2

Програма за реализация на общинския план за развитие
№

НАИМЕНОВАНИЕ

ПРОГНОЗНА
СТОЙНОСТ
/в хил.лв./

ОЧАКВАН
ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

ОТГОВОРНА
СТРУКТУРА

ПАРТНЬОРСКИ
СТРУКТУРИ

ИНДИКАТИВЕН
СРОК ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ

ПРИОРИТЕТ 1 Развитие на конкурентоспособна икономика чрез развитие на собствения потенциал, прилагане формите на ПЧП и
използване възможностите на европейските фондове за привличане на инвестиции в неземеделски дейности, селското, горското
стопанство, туризма и съпътстващи дейности и услуги.
Специфична цел 1.1.
Мярка 1.1.1. Стимулиране
местното
предприемачество
конкурентоспособност

на
и

1.Създаване на нови и
разрастване
на
съществуващите
предприятия
в
промишлеността,
търговията, услугите и туризма

8 000

ОП „Иновации и
конкурентоспособ
ност”; ПРСР 20142020 г.; частни
инвестиции

Частен сектор

2015 – 2020 г.

2.Повишаване на инвестиционните
разходи за нови технологии и ноу-хау
в МСП;

3 000

ОПИК 2014-2020;
ПРСР 2014-2020 ;
частни
инвестиции

Частен сектор

2015 – 2020 г.

3.
Инвестиции
в
подобряване
качеството
на
продукцията,
производителността на технологиите
и управлението в предприятията

1 000

Частни
инвестиции

Частен сектор

2015 – 2020 г.

1.Разработване на стратегия за
привличане
на
инвестиции
и
реализация
на
публично-частни
партньорства;

20

ОП „Добро
управление”

Община Априлци

2015 – 2017 г.

2. Маркетинг
икономическия
общината

30

ОП „Добро
управление”

Община Априлци

ОП „Добро
управление”

Община Априлци

Мярка
1.1.2.
Създаване
на
публично-частни партньорства и
инициативи
за
икономическо
развитие

и реклама
потенциал

на
на

Мярка 1.1.3. Стимулиране
сътрудничеството
партньорството

на
и

1.Развитие
на
международното
сътрудничество, обмен на добри
практики и връзки с побратимени
градове

200

2015 – 2020 г.

2015 – 2020 г.

Специфична цел 1.2.
Мярка
1.2.1:
Подпомагане
развитието
на
местния
туристически продукт и маркетинг
на дестинациите
1.Проект „Устойчиво развитие на
туризма чрез ефективен маркетинг и
реклама
на
разнообразни
и
атрактивни туристически продукти и
услуги”;

2.Създаване, маркетинг и реклама на
регионални туристически продукти и
услуги;

73

500

3. Организиране на културни събития
за
привличане
на
туристи,
демонстрации, състезания, конкурси
и др.инициативи
4.Участие в регионални, национални
и международни туристически борси,
3.
Организиране на културни събития
изложения
за
привличане
на
туристи,
и панаири
демонстрации, състезания, конкурси
и
др.инициативи
5.Изработване
на туристически карти,
рекламни и сувенирни материали.

120
55 – общ.
Бюджет
100 – частен
сектор

ОПРР 2007-2013
г.;
Общински
бюджет

ОП на ЕС 20142020 г. чрез
Интегрирана
стратегия за
териториално
развитие на
Северозападен
район за
планиране;
ОП
ПРСР
2014-2020
г.;„Региони
Стратегияв за
растеж”
местно 2014-2020
развитие
2014-2020 г. на
МИГ Троян и
Общински
Априлци
бюджет, частно
финансиране

Община
Априлци,
Община
Троян,
Община
Летница

2014 г.

Община Априлци

Общини
партньори

2015-2020 г.

Общини
партньори
Община Априлци;
читалища

Община Априлци
читалища
Община
Априлци

2014-2020 г.

НПО, частен
сектор

2014-2020 г.
2015-2020 г.

НПО, частен
сектор
Община Априлци

Мярка 1.2.2: Създаване на единна
информационна система и кадрово
обезпечаване на туризма
1.Създаване
на
туристически
информационен портал за Априлци и
района с възможност за он-лайн
резервации; създаване на рекламен
филм за общината;

Община Ловеч

2014-2020 г.

Местно
туристическо
сдружение,
частен сектор

200
42 –
общ.бюджет
ОП „Добро
управление”; СМР

4.Участие в регионални, национални
и международни туристически борси,
изложения
и панаири

5.Изработване на туристически карти,
рекламни и сувенирни материали.

ПРСР 2014-2020 г.
Общински
бюджет, частен
сектор

Община Априлци

Местно
туристическо
сдружение,
частен сектор

2015-2020 г.

170

Общински
бюджет,
ПРСР 2014-2020 г.

Община Априлци

Местно
туристическо
сдружение

2014-2020 г.

220

ПРСР 2014-2020
г.; Стратегия за
местно развитие
2014-2020 г. МИГ Троян и
Априлци

Община Априлци

МИГ Троян и
Априлци

2015-2018 г.

ОП „Добро
управление”; СМР
2014-2020 г.- МИГ
Троян и Априлци

Община Априлци

Мярка 1.2.2: Създаване на единна
информационна система и кадрово
обезпечаване на туризма
1.Създаване
на
туристически
информационен портал за Априлци и
района с възможност за он-лайн
резервации; създаване на рекламен
филм за общината;

150

Мярка 1.2.3.: Развитие на природни,
културни и исторически атракции .
Развитие на алтернативни форми
на туризъм.

1.Създаване
на
специализирана
устройствена схема за развитие на
туризъм в общината включена в
общинска
концепция
за
пространствено развитие;

5

2015-2017 г.

2.Изграждане на демонстрационен
център на занаятите в община
Априлци;

383

ПРСР 2014-2020 г.

Община Априлци

3.Експониране
на
местното
етнографско, историческо и природно
наследство на община Априлци;

391

ПРСР 2014-2020 г.

Община Априлци;
партньорски
организации

4.Възстановяване на гробищна църква
„Света Параскева” като обект на
културния
туризъм
в
община
Априлци;

1 200

ОП „Региони в
растеж” 2014 –
2020 г.

Община Априлци

2015-2018 г.

5.Изграждане на колоездачна пътека
от кв.Острец до кв. Видима.
Създаване
на
посетителски
демонстрационен център;

254

ПРСР 2007-2013
г.;

Община Априлци

2014 г.

2000

ПРСР 2014-2020
г.;
Стратегия за
местно развитие
2014-2020 г. МИГ Троян и
Априлци

Община Априлци

2015-2020 г.

6. Развитие на интегриран селски
туризъм.
Изграждане
и/или
обновяване
на
туристическа
инфраструктура, съоръжения и/или
атракции
за
посетителите
на
територията на община Априлци,
свързана с природното и културноисторическото
наследство
на
общината

2015-2017 г.

Читалища

2015-2017 г.

7. Поставяне на информационни
табла
и
пътепоказатели
за
туристическите места и маршрути в
община Априлци, обособяване на
места за отдих и почивка

8. Разнообразяване и подобряване на
туристическата инфраструктура в
община Априлци чрез изграждане на
съоръжения и места за спорт, отдих и
развлечение – туристически, еко- и
колоездачни пътеки.

9. Оборудване на туристическа
пътека „Кръста” – кв. Ново село и
оборудване и обзавеждане на ТИЦ.

ПРСР 2007-2013
г.;
ПРСР 2014-2020 г.

Община Априлци

2014-2020 г.

3 000

ПРСР 2014-2020 г.
Стратегия за
местно развитие
2014-2020 г. МИГ Троян и
Априлци

Община Априлци

2015-2020 г.

153

ПРСР 2007-2013 г.

Община Априлци

2014 г.

300

ПРСР 2014-2020 г.

МЗХ, МИГ

2015-2020 г.

120

Специфична цел 1.3. Прилагане на
инициативата
„ЛИДЕР”
–
стратегия за местно развитие
1.Укрепване на МИГ Троян и
Априлци и разширяване на дейността
й.
Специфична цел 1.4. Привличане
на
чужди
инвестиции
и
разработване
на
проекти
за
разнообразяване структурата на
икономиката
с
неземеделски
дейности.

1.Проекти за развитие
на
занаятчийството
Априлци

в

община

2.Привличане на инвестиции в
сферата на развитие на селския
туризъм

3.Създаване на туристически услуги,
свързани с опазване и експониране на
места с исторически, културен,
природен или образователен интерес.
Туристически
услуги,
които
предлагат
на
посетителите
възможности за спорт и отдих или са
насочени към хобита и други
дейности за свободното време и
специализиран туризъм.

800

1 500

1 000

ПРСР 2014-2020
г.; СМР на МИГ
Троян и Априлци;
частни
инвестиции
ПРСР 2014-2020
г.; СМР на МИГ
Троян и Априлци,
частни
инвестиции

ПРСР 2014-2020
г.; СМР на МИГ
Троян и Априлци;
частни
инвестиции

Частен сектор

2014-2020 г.

Частен сектор

2014-2020 г.

Частен сектор

2015-2020 г.

Частен сектор

2015-2020 г.

Частен сектор

2015-2020 г.

Специфична цел 1.5.
Мярка
1.5.1:
Развитие
на
земеделието и животновъдството
1.Поддържане
и
използване на пасищата;

ефективно

500

2.Създаване на нови земеделски
стопанства за отглеждане на трайни
насаждения;

500

3.Развитие на пчеларството

500

ПРСР 2014-2020 г.
– директни
плащания на
площ;
ПРСР 2014-2020
г.; СМР към МИГ
Троян и Априлци;
частни
инвестиции
ПРСР 2014-2020
г.; СМР към МИГ
Троян и Априлци;
частни

Частен сектор

2015-2020 г.

инвестиции
Мярка
1.5.2:
развитието
на
високоефективно
стопанство

Подпомагане
устойчиво
и
селско

1.Стартова помощ за развитие на
малки стопанства от млади фермери
2.Инвестиции в преработка
селскостопанска
продукция
прибавяне на добавена стойност.

600

ПРСР 2014-2020
г.; СМР към МИГ
Троян и Априлци;

400

ПРСР 2014-2020
г.; СМР към МИГ
Троян и Априлци;

400

ПРСР 2014-2020
г.; СМР към МИГ
Троян и Априлци;

1000

ПРСР 2007-2013
г.;ПРСР 2014-2020
г.; СМР към МИГ
Троян и Априлци;
частен сектор

1000

ПРСР 2014-2020
г.; СМР към МИГ
Троян и Априлци,
частен сектор

80

Българошвейцарска
програма за
сътрудничество

на
и

3. Модернизиране на земеделските
стопанства
Мярка 1.5.3: Устойчиво управление
на горския фонд. Поддържане и
съхраняване на горските ресурси и
развитие на горското и ловно
стопанство.
1.Стопанисване и управление на
горите.
Подобряване
на
превантивните дейности за борба с
горски пожари. Изграждане на
хеликоптерна площадка за борба с
горски пожари, изграждане на
наблюдателни кули, оборудване на
противопожарни депа, транспортни
средства и др.
2.
Подобряване
икономическата
стойност на горите, включително
инвестиции
за
оборудване
и
дърводобив
3.Проект „Модел за опазване и
устойчиво ползване на лечебните
растения на общинско ниво с
участието на организациите на

Частен сектор

2015-2020 г.

2015-2020 г.

Частен сектор

Частен сектор

2014-2020 г.

Община Априлци;
ДЛС; частен
сектор

2014 - 2020 г.

Община Априлци,
частен сектор,
ДЛС
Фондация
„Информация и
природо-защита”

2014 - 2020 г.
Община
Севлиево,
Община
Ловеч,

2014 – 2020 г.

гражданското общество,
общности и медиите”

местните

Община
Априлци,
Община
Троян

ПРИОРИТЕТ 2 : Модернизиране и доизграждане на техническата инфраструктура, опазване на околната среда и природното богатство.
Специфична цел 2.1.
Мярка
2.1.1:
Ремонт,
реконструкция и рехабилитация
на общински пътища,
улични
мрежи, селскостопански и горски
пътища
ПРСР 2014-2020
г.; общински
бюджет; СМР към
МИГ Троян и
Априлци
ПРСР 2014-2020
г.; общински
бюджет;
централен бюджет
и др.източници

1.Основен ремонт и реконструкция
на улична мрежа в община Априлци

6 000

2.Основен ремонт, реконструкция и
рехабилитация на общински пътища
в община Априлци

2 400

3. Изготвяне на работни проекти за
реконструкция и рехабилитация на
улици и общински пътища;

252

ПРСР 2014-2020
г.; общински
бюджет

4.
Проектиране
и
СРР
възстановяване
на
мостове
водостоци

за
и

1800

МКВП към МС;
Общински
бюджет

Мярка

и

2.1.2:

обновление
вътрешна

на

Реконструкция

съществуващата

водопроводна

мрежа.

Община Априлци

2015-2020 г.

Община Априлци

2015-2020 г.

Община Априлци

Община Априлци

2015 - 2017 г.

2015 – 2020 г.

Изграждане

на

канализационна

инфраструктура

1.Проектиране, реконструкция и
обновление
на
вътрешна
водопроводна мрежа в гр. Априлци;

30 000

ОПОС 2014-2020;
други източници

Община Априлци

2015-2020 г.

5 000

ПРСР 2014–2020

Община Априлци

2015-2020 г.

3.Проектиране и изграждане на
канализационна
мрежа
и
пречиствателни станции за отпадни
води в гр. Априлци;

30 000

ОПОС 2014-2020

Община Априлци

2015-2020 г.

4.Проектиране и изграждане на
канализационна
мрежа
и
пречиствателни станции за отпадни
води в селата на община Априлци.

10 000

ПУДООС

1000

МКВП към МС,
общински бюджет

2.Проектиране, реконструкция и
обновление
на
вътрешна
водопроводна
мрежа
в
с.
Скандалото, с. Велчево и с.
Драшкова
поляна
–
община
Априлци;

Община Априлци

2015-2020 г.

Мярка 2.1.3: Предотвратяване и
ограничаване на последиците от
природни бедствия и аварии
1.Брегоукрепване и корекция на
речните корита на река Видима и
река
Острешка.Укрепване
и
предотвратяване
на
свлачища.
Изготвяне на работни проекти за
обектите,
подлежащи
на

Община Априлци

2014-2020 г.

превантивни
дейности.

и

възстановителни

Мярка
2.1.4:
Подобряване
качеството
и
обхвата
на
телекомуникациите, подобряване
състоянието
на
електропреносната мрежа.
Мярка 2.1.5:
Повишаване на
енергийната ефективност и ВЕИ
1.Въвеждане на ВЕИ в общински и
частни сгради;

2.Извършване на енергийни одити на
общински сгради и издаване на
сертификати
за
енергийна
ефективност. Паспортизация на
всички общински сгради;
3.Енергоефективно обновяване на
частни сгради и сгради общинска
собственост,
невключени
в
останалите мерки;

4. Доизграждане на отоплителната
система
към
централизирано
отопление с биомаса в кв. Център,
гр. Априлци.
Мярка

2.1.6:

планиране

и

Комплексно
устройство

на

2000

ПРСР, частен
сектор, МФК,
проект „Красива
България” и
др.донорски
програми

Община Априлци,
Частен сектор

2015-2020 г.

20

Общински
бюджет;
европейски
програми

Община Априлци

2015-2016 г.

1600

ПРСР 2014-2020
г.; СМР към МИГ
Троян и Априлци;
проект „Красива
България”, частен
сектор и
др.фондове

Община Априлци,
частен сектор

2015-2017 г.

2000

ПЧП, европейски
фондове,
донорски
програми, частни
инвестиции

Община Априлци

2015-2020 г.

територията

1.Разработване на общ устройствен
план на община Априлци;

100

Централен
бюджет

Община Априлци

2015

2.Разработване на концепция
пространствено развитие;

30

ОП „Добро
управление”

Община Априлци

2015

1000

ПРСР, общински
бюджет, други
донорски
програми

200

ОПОС 2014-2020
г., общински
бюджет

Мярка 2.1.7:

за

Благоустрояване и

обновяване на населените места
1.Благоустрояване на централните
части в зоните за обществен достъп
по населени места в община
Априлци /паркове, площади, детски
площадки, зелени площи, зони за
отдих/.

Община Априлци

2015-2020 г.

Специфична цел 2.2:
Мярка
2.2.1:
Укрепване
на
изградената
Национална
екологична мрежа – Натура 2000
1.Дейности свързани с опазване и
устойчиво ползване на биологичното
разнообразие – почви, лечебни
растения и др. Дейности за
ефективно управление на Натура
2000 – зоните на територията на
община Априлци.

Община Априлци

2015-2020 г.

Мярка
2.2.2:
Подобряване
управлението на отпадъците
1.Проектиране и изграждане на
компостиращи инсталации за зелени

500

ОП „Околна
среда” 2014-2020
г., др.източници

Община Априлци

2015-2020 г.

и биоразградими отпадъци

на външно
публично
финансиране

2.Проектиране и изграждане на
площадка за безвъзмездно предаване
на разделно събраните отпадъци от
домакинствата
/едрогабаритни,
опасни, масово разпространени и
строителни/

500

ОП „Околна
среда” 2014-20 г.;
др.източници на
външно публично
финансиране

3.Подобряване на съществуващите
системи
за
събиране,
транспортиране,
третиране,
оползотворяване и рециклиране на
битови отпадъци и рекултивация на
закрито депо за твърди битови
отпадъци – с.Драшкова поляна;

400

ПУДООС

Община Априлци

2015-2020 г.

Община Априлци

2015-2020 г.

Приоритет 3 Съхранение и развитие на човешкия капитал, подобряване качеството на живот, повишаване на заетостта, доходите и
социално включване.
Специфична цел 3.1:
Мярка
3.1.1:
Подобряване
условията на труд и повишаване
на доходите
1.Подобряване на условията и
повишаване безопасността на труда в
предприятията
Мярка 3.1.2: Насърчаване на
работодателите за наемане на
работа на младежи до 29 години.
Реализация на проекти и програми
за осигуряване на заетост.

150

ОПРЧР 2014-2020

Частен сектор

2015 - 2020 г.

1.Стажуване за млади хора

200

ОПРЧР 2014-2020

Община Априлци,
частен сектор

2015 – 2020 г.

2.Старт в кариерата за лица,
завършващи
средно
и
висше
образование

200

ОПРЧР 2014-2020

Община Априлци,
частен сектор

2015 – 2020 г.

500

Централен
бюджет

Община Априлци

2015-2020 г.

100

ОПРЧР

Агенция по
заетостта, Община
Априлци

2015-2020

3.Редуциране
равнището
на
безработица
с
помощта
на
инициативи
по
различни
стратегически проекти и програми
като Национална
програма „От
социални помощи към осигуряване
на заетост”, проект „Красива
България”, Регионална програма за
заетост и др.
Мярка 3.1.3: Стимулиране на
обучения за стартиране на бизнес
1.Обучения на безработни лица за
управление на собствен бизнес и
стартиране
на
самостоятелна
стопанска дейност

Специфична цел 3.2:
Мярка
3.2.1:
Повишаване
професионалните
умения
и
квалификацията на работната
сила

1.Обучителни
курсове
за
квалификация и преквалификация на
безработни лица

200

ОПРЧР

Агенция по
заетостта, Община
Априлци

2015-2020

150

ОПРЧР

Агенция по
заетостта, Община
Априлци

2015-2020

Мярка
3.2.2:
Превенция
на
отпадането от пазара на труда
1.Обучителни курсове за повишаване
пригодността за заетост на работната
сила в т.ч. за лица над 50-год.възраст

Приоритет 4: Подобряване на качеството и достъпа до административни, образователни, здравни, социални и културни услуги.
Специфична цел 4.1:
Мярка 4.1.1. Повишаване
административния
институционален капацитет

на
и

1.Повишаване
капацитета
на
общинската
администрация
и
общинския съвет за управление,
изпълнение, наблюдение и оценка на
планови и стратегически документи

2.Предоставяне на услуги на „едно
гише”, електронни и изнесени
административни услуги
Мярка 4.1.2. Подобряване на
квалификацията и уменията на
служителите в администрацията

ОП „Добро
управление” 20142020 г.

Община Априлци

100

Община Априлци

50

ОП „Добро
управление” 20142020 г.

2015-2017 г.

2015-2017 г.

1.Въвеждане на добри практики за
подобряване
ефективността
на
работата
на
служителите
в
администрацията и обмен на опит с
български и чуждестранни общини

200

ОП „Добро
управление” 20142020 г.

3

Общински
бюджет

300

ОП „Наука и
образование за
интелигентен
растеж"

Община Априлци

2015-2018 г.

Община Априлци,
НПО, частен
сектор

2015-2020 г.

Мярка
4.1.3.
Повишаване
информираността на гражданите
за дейността и резултатите от
работата на администрацията

1.Изграждане
на
нова
административна
култура
чрез
ефективни действия за публичност
на административните услуги и
повишаване информираността на
обществото
Специфична цел 4.2:
Мярка 4.2.1: Подобряване достъпа
до предучилищно,
училищно
общообразователно
и
професионално образование
1. Повишаване качеството на
образованието и уменията на
човешките ресурси. Използване на
информационни и комуникационни
технологии;

ПГТ „Иван
Марангозов”, ОУ
„Васил Левски”,
ЦДГ „Априлче”,
Община Априлци

2015 - 2020 г.

Мярка
4.2.2:
Обновяване
на
материалната и техническа база
на образователните институции.
1.Въвеждане на мерки за енергийна
ефективност, достъпна архитектурна
среда за хора в неравностойно
положение, основен ремонт и
обновяване на ОУ „Васил Левски” –
гр. Априлци.
2.Енергоефективно обновяване и
основен ремонт на ПГ по туризъм
„Иван Марангозов”. Въвеждане на
достъпна архитектурна среда за хора
с увреждания;
3.Изграждане,
обновяване
и
оборудване на учебни кабинети,
спортни зали, учебни лаборатории и
работилници

4.Адаптиране на детски площадки и
спортни съоръжения в детските
градини
и
училищата
към
изискванията за безопасност и
функционалност
Специфична цел 4.3:
Мярка 4.3.1: Подобряване на
материално- техническата база в
здравеопазването
Повишаване
качеството и подобряване достъпа
до здравни услуги
1.Основен ремонт и обновяване
сградата на поликлиниката в гр.
Априлци. Осигуряване на достъпна

626

ОП „Региони в
растеж”

Община Априлци

2015-2018 г.

Община Априлци

2015-2020 г.

ОП „Наука и
образование за
интелигентен
растеж”;
централен бюджет

Училища, Община
Априлци

2015-2020 г.

Централен
бюджет, други
източници

Община Априлци,
училища, детски
градини

1000
ОП „Региони в
растеж”;
общински бюджет

300

150
2015-2020 г.

архитектурна среда за хора
неравностойно положение.

в

400

ПРСР 2014 – 2020

600

ПРСР 2014-2020
г.; СМР към МИГ
Троян и Априлци;
проект „Красива
България”

Община Априлци

2015 – 2020 г.

Община Априлци

2015 – 2020 г.

Община Априлци

2015 – 2020 г.

Специфична цел 4.4:
Мярка
4.4.1:
Изграждане,
обновяване и поддържане на
обекти
на
социалната
инфраструктура
1.Прилагане на мерки за енергийна
ефективност, достъпна архитектурна
среда, основен ремонт на сградата на
Дом за стари хора „Ганка и Георги
Събчеви”
–
гр.
Априлци.
Обзавеждане и оборудване. ;
Мярка
4.4.2:
Разширяване,
развитие на социалните услуги и
подобряване достъпа до социални
услуги в общността
1.Разширяване
дейността
и
капацитета на социалната услуга
обществена трапезария
2. Предоставяне на социалните
услуги „Личен асистен”, „Домашен
помощник”, „Социален асистент” и
др.

3. Предоставяне на социалната
услуга „Дневен център за възрастни
хора и хора с увреждания в гр.
Априлци”

440

Общински
бюджет,
Централен
бюджет,

500

ОПРЧР

Община Априлци

2014 – 2020 г.

820

Централен
бюджет

Община Априлци

2014 – 2020 г.

Специфична цел 4.5:
Мярка 4.5.1: Инвестиции, свързани
с опазване, възстановяване и
използване
на
културноисторическото наследство
1.Съхраняване,
реставрация,
консервация и социализиране на
културно-историческото наследство

1000

ОП на ЕС,
централен бюджет

2 000

ПРСР 2014-2020
г., СМР към МИГ
Троян и Априлци,
други донорски
програми

Община Априлци

2015-2020 г.

Община
Априлци

2014 – 2020 г.

Община Априлци

2015-2020 г.

Община Априлци

2014-2020 г.

Мярка 4.5.2: Обновяване, ремонт и
оборудване
на
културни
институции
1.Основен ремонт, прилагане мерки
за енергийна ефективност и достъпна
архитектурна среда на читалищата в
община Априлци. Обзавеждане и
оборудване на читалищни сгради.
Мярка
4.5.3:
Развитие
на
художествена самодейност и на
културни събития
1.Насърчаване
дейността
на
читалищата
и
самодейните
художествени състави;
2.Създаване и популяризиране на
иновативни
културни
събития,
празници и др.

50

Общински
бюджет,
спонсори,
дарители и др.

30

Общински
бюджет,
спонсори,
дарители и др.

Мярка 4.5.4: Ремонт, модернизация
и
изграждане
на
спортна
инфраструктура
1.Реконструкция, доизграждане и
оборудване на база за спорт и отдих
в община Априлци - Изграждане на
спортна зала и реконструкция и
оборудване на градски стадион.

6 000

ПРСР 2014-2020 г.

Община Априлци

2015-2018 г.

2.Изграждане на игрище за минифутбол в гр. Априлци, кв. Зла река

100

СМР към МИГ
Троян и Априлци

Община Априлци

2014 – 2015 г.

3. Изграждане на нови, обновяване и
обезопасяване на детски и спортни
площадки

Общински
бюджет и
др.източници

Община Априлци

50

200

ПРСР 2014-2020
г., ПЧП, частен
сектор

Община Априлци,
частен сектор

2015 – 2020 г.

Община Априлци

2014-2020 г.

Община Априлци

2015-2020 г.

4. Изграждане на нова спортна
инфраструктура за различни видове
спорт
Мярка
дейността

4.5.5:
на

Насърчаване
спортните

и

младежки клубове
1.Подкрепа за създаване и развитие
на местни спортни клубове и млади
спортни таланти;
2.Подкрепа
за
младежки клубове.

създаване

на

ВСИЧКО ЗА ОПР 2014 – 2020 г.
Собствен
Априлци

принос

2015-2020 г.

на

Община

60

100

140 950
5 224

Общински
бюджет,
спонсори,
дарители,
др.източници
ПРСР 2014-2020
г.; СМР към МИГ
Троян и Априлци

