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ПОКАНА 

ЗА 

Провеждане на еднодневна информационна среща/семинар за 

най-малко 20 участници 

 
Относно: изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за 

създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., 

финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на 

местни инициативни групи“ от  мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 

2014 - 2020 г. 

 

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ, МЕСТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

И КУЛТУРНИ ОРГАНИЗАЦИИ,  

 

УВАЖАЕМИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ОТ СЪЗДАВАНЕ НА РЕГИОНАЛЕН БРАНД ЗА 

МЕСТНИ ПРОДУКТИ, 

 

СНЦ“МИГ-Лясковец-Стражица“ като водеща организация и бенефициент по Проект «Умни 

територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни 

продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и 

изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от  мярка 19 

„Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г. има удоволствието да ви 

покани за участие в Еднодневна информационна среща/семинар. 

 

 Еднодневна информационна среща/семинар за най-малко 20 участници; 

 Срещата е предназначена за: местни производители и местни доставчици на културни 

продукти; 

 Място: град Лясковец, Конферентна зала в Музей на гурбетчийското градинарство; 

 Ден: 27 януари 2022г., четвъртък 

 Начален час: 10.00ч. 

 Предварителна програма: 

 

Час Тема 

09.30ч. Регистрация на кафе и чай. 

10.00ч.-11.00ч. Представяне на резюме на дейностите и индикаторите по проекта. 

11.00ч.-12.00ч. Предоставяне на информация за извършени дейности по проекта  

до момента. 

12.00ч.-13.00ч. Предоставяне на информация за възможности за разработване на 

регионален бранд. 
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13.00ч.-13.30ч. Обяд  

13.30ч.-14.30ч. Обсъждане на визия на регионалния бранд. 

14.30ч.-15.30ч. Обсъждане на културни продукти на територията на МИГ. 

15.30ч.-16.00ч. Кафе, чай 

16.00ч.-17.00ч. Обсъждане на местни продукти на територията на МИГ. 

17.00ч. Закриване 

 

Забележка: Събитието следва да се проведе при строго спазване на епидемиологичните мерки 

и д се съобрази с епидемиологичната обстановка в страната, обявена със Заповед № РД-01-973 

от 26.11.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки, изм. и доп. със Заповед 

№ РД-01-991от 02.12.2021 г. на МЗ и със Заповед № РД-01-968 от 26.11.2021 г. за въвеждане на 

временни противоепидемични мерки - правила за хигиена и дезинфекция. 

 

 

С уважение, 

 

Д-р Ивелина Гецова 

 

Председател на УС на МИГ  
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