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ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ 

 

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група - Айтос“ организира   
еднодневно обучение по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на тема 
„Изпълнение и отчитане на проекти“, финансирани от МИГ по Програмата за развитие 
на селските райони за периода 2014-2020г. Обучението е част от планираните дейности 
за 2020 година, предназначени за популяризирането на Стратегията за Водено от 
общностите местно  развитие. 

Обучението е насочено към придобиване на базови знания и развитие на практически 

умения във връзка с отговорностите и задълженията в процеса на изпълнение на 

проекти по мерки от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Местна 

инициативна група -Айтос, както и с осъществяването на механизмите за граждански 

мониторинг от местните общности.  

По време на обучението основен акцент  ще бъде  поставен на следните теми: 

 Основни моменти при сключване на административен договор за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ. 

 Изпълнение на проекти към Стратегията за Водено от общностите местно 

развитие - условия, отнасящи се за осъществяване на дейностите по проектите 

на получателите на финансова помощ от ЕЗФРСР. 

 Възлагане на дейности по проекти на получатели на финансова помощ от 

Стратегията за водено от общностите местно развитие. 

 Изисквания за информираност и публичност при изпълнението на проекти,към 

Стратегията за ВОМР. 

 
В тази връзка Местна инициативна група - Айтос кани бенефициенти, кандидати с 
проекти към Стратегията за Водено от общностите местно развитие, местни лидери и 
представители на местната общност да вземат участие в обучението, което ще се 
проведе на 19 ноември от 10:30 часа в гр.Айтос, ул. „Васил Левски” № 2 (сградата на 
Бизнес център), етаж 2, Конферентна зала. За всички участници в събитието ще бъдат 
осигурени обучителни материали. 
 
Обучението  се провежда в изпълнение на дейности по Споразумение за изпълнение на 
Стратегия за ВОМР №РД 50-146/21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на 



операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” и 
подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от 
общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 год. 

За допълнителна информация и връзка: 

гр.Айтос, ул „Васил Левски“ № 2, етаж 2, тел.:0885 06 62 93, е-mail: 
mig_aytos@abv.bg 

                                             

 
Настоящата публикация  е осъществена с финансовата помощ на Европейски земеделски 
фонд за развитие на селските райони във връзка със Споразумение за изпълнение на 
Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД50-146/21.10.2016 г. по подмярка 
19.4.”Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно 
развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” на Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. 
 
 


