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ГРАФИК 
ПРОВЕЖДАНЕ НА  ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА  НА ТЕМА:   

„НАПРЕДЪК В ПРИЛАГАНЕТО НА СВОМР. НОВИНИ, МЕРКИ ЗА ПРИЕМ“ 

 

 

2022 г. 

Дата Място Час Участници 

17 

ноември 

Град Лясковец, Конферентна зала 

в Младежки дом 
 

10.00ч. 

НПО и читалища,  бизнес, местна 

власт, социални  и  др. институции  и 

организации,  партньори,  граждани, 

заинтересовани страни, уязвими групи 

18 

ноември 

Град Стражица, Конферентна зала 

в ОбА - Стражица 
 

10.00ч. 

НПО и читалища,  бизнес, местна 

власт, социални  и  др. институции  и 

организации,  партньори,  граждани, 

заинтересовани страни, уязвими групи 

21 

 ноември 

Село Джулюница, общ. Лясковец, 

Зала на Читалище "Пробуждане-

1896" 

 

10.00ч. 

НПО и читалища,  бизнес, местна 

власт, социални  и  др. институции  и 

организации,  партньори,  граждани, 

заинтересовани страни, уязвими групи 

22  

ноември  

Село Козаревец, общ. Лясковец, 

Зала на Читалище  „Земеделец -

1899“ 

 

10.00ч. 

НПО и читалища,  бизнес, местна 

власт, социални  и  др. институции  и 

организации,  партньори,  граждани, 

заинтересовани страни, уязвими групи 

28  

ноември 

Село Камен, общ. Стражица, 

Кметство или Читалище 
 

10.00ч. 

НПО и читалища,  бизнес, местна 

власт, социални  и  др. институции  и 

организации,  партньори,  граждани, 

заинтересовани страни, уязвими групи 

29  

ноември 

Село Горски Сеновец, общ. 

Стражица, Кметство или 

Читалище 

 

10.00ч. 

НПО и читалища,  бизнес, местна 

власт, социални  и  др. институции  и 

организации,  партньори,  граждани, 

заинтересовани страни, уязвими групи 

05 

декември 

Село Виноград, общ. Стражица, 

Кметство или Читалище 
 

10.00ч. 

НПО и читалища,  бизнес, местна 

власт, социални  и  др. институции  и 

организации,  партньори,  граждани, 

заинтересовани страни, уязвими групи 

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА 
ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА” 
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06 

декември 

Село Лозен, общ. Стражица, 

Кметство или Читалище 
 

10.00ч. 

НПО и читалища,  бизнес, местна 

власт, социални  и  др. институции  и 

организации,  партньори,  граждани, 

заинтересовани страни, уязвими групи 

12 

декември 

Село Добри дял, общ. Лясковец, 

Кметство или Читалище 
 

10.00ч. 

НПО и читалища,  бизнес, местна 

власт, социални  и  др. институции  и 

организации,  партньори,  граждани, 

заинтересовани страни, уязвими групи 

13 

 декември 

Село Бреговица, общ. Стражица, 

Кметство или Читалище 
 

10.00ч. 

НПО и читалища,  бизнес, местна 

власт, социални  и  др. институции  и 

организации,  партньори,  граждани, 

заинтересовани страни, уязвими групи 

 

 

ПРОГРАМА 

ЗА  

ПРОВЕЖДАНЕ НА  ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА  НА ТЕМА:   

„НАПРЕДЪК В ПРИЛАГАНЕТО НА СВОМР. НОВИНИ, МЕРКИ ЗА ПРИЕМ“ 

Час Модул 

10.00  -  10.15 Регистрация на участниците 

10.15 – 11.30 Изпълнение на мерките от Стратегията за местно развитие 

 – публичен и НПО сектор 

11.30 – 12.00 Изпълнение на мерките от Стратегията за местно развитие 

 – бизнес и земеделски  сектор 

12.00 – 13.00 Представяне на възможности за кандидатстване по актуални приеми за 

местния бизнес и земеделски производители 

13.00 – 13.30 Кафе –пауза, студен бюфет 

13.30 – 14.30 Представяне на възможности за кандидатстване по актуални приеми за 

публичен сектор и НПО 

14.30 – 16.00 Споделяне на информация за вече изпълнени проекти  

на територията на МИГ 

16.00 - 17.00 Приключване на срещата. Дискусия. 

 

 

 

 

 



            
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: 

Европа инвестира в селските райони ! 

                                                                                                                                                  

www.eufunds.bg 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 
19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно 

развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ 
"МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 

19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“.  

С уважение,  

Мария Маринова, 

Изп.директор на СНЦ „МИГ – Лясковец-Стражица” 


