
  

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: 

Европа инвестира в селските райони 

 

Настоящият документ е изготвен във връзка със 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" 

 

 

1 

 

                                                                                                                                        
 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ 

СТРАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ 

 
УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ, МИГ 

„ЛЯСКОВЕЦ-СТРАЖИЦА“ ВИ КАНИ ЗА УЧАСТИЕ В СЛЕДНИТЕ 

ИНФОРМАЦИОННИ СЪБИТИЯ: 

 

Пътуващи лагери за социални иновации в населените места на територията на 

„МИГ Лясковец – Стражица“ 

 

Тема: „Социалните иновации като шанс за мултиплициране на ефекти в местното 

развитие и мотивиране на общността“. 

 

2018г. 

Дата Място Час Потенциални участници 

22 

октомври 

С.Козаревец, Читалище 09.00ч. НПО и читалища,  бизнес, местна власт, 

социални и др. институции и организации, 

партньори, граждани, заинтересовани 

страни, уязвими групи 

С.Добри дял, Читалище 12.00ч. 

С.Джулюница, Читалище 15.00ч. 

23 

октомври 

С.Драгижево, Читалище 09.00ч. 

С.Мерданя, Читалище 12.00ч. 

Гр.Лясковец, зала на ОбА 15.00ч. 

24 

октомври 

 

С.Сушица, Читалище 09.00ч. НПО и читалища,  бизнес, местна власт, 

социални и др. институции и организации, 

партньори, граждани, заинтересовани 

страни, уязвими групи 

С.Камен, Клуб на инвалида 12.00ч. 

Гр.Стражица,зала на ОбА 15.00ч. 

25  

октомври  

С.Благоево, Читалище 09.00ч. 

С.Владислав, Читалище 12.00ч. 

С.Балканци, Клуб на 

пенсионера 
15.00ч. 

Местна инициативна група е включила в своята СВОМР мерки от ОПРЧР и акцент върху 

социалните иновации. Иновации иса предвидени и в мерките от ПРСР. За да бъдат 

стимулирани такива иновации, МИГ следва да разпространи идеята и да се 

срещне/популяризира сред потенциалните заинтересовани страни какви социални иновации 

се търсят, кой ще ги разработи и реализира като проекти и пр. В рамките на няколко дни 

МИГ ще пътува до няколко населени места за срещи с потенциалните заинтересовани 

страни. 

 

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА 

ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА” 


