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ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА 

 

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група - Айтос“ организира  
информационна среща по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на 
тема „Обмен на добри национални и европейски практики,  приложими за територията 
на Местна инициативна група-Айтос /в т.ч. и за социално уязвими групи - хора с 
увреждания, възрастни хора над 65 години и етнически малцинства. Информационното 
събитие е част от планираните дейности за 2020 година, предназначени за 
популяризирането на Стратегията за Водено от общностите местно развитие, както и на  
значението и характеристиките на похода Водено от общностите местно развитие . 

Целта на информационното събитие е местните общности  на територията на МИГ-
Айтос да вземат активно участие чрез идеи  и обмен на успешни практики  в процеса на 
прилагане на местната стратегия за развитие. 

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

 Запознаване с хода на изпълнение на Стратегията за Водено от общностите 

местно развитие на Местна инициативна група - Айтос 

 Добри практики от България, приложими на територията на МИГ-Айтос 

 Добри практики от Европейския съюз. Ще бъдат представени практики от 

Германия, Австрия, Полша, Италия, Естония и др. 

 
В тази връзка „Местна инициативна група – Айтос“ кани местни лидери от стопанския, 
публичния и нестопанския сектор както и представители на социално уязвимите групи 
на територията на МИГ-Айтос  да вземат участие в информационната среща.  
 
Срещата ще се проведе на 20 ноември от 10:30 часа в с. Лясково, община Айтос в 
залата на „Пенсионерски клуб“. За всички участници в събитието ще бъдат осигурени 
информационни материали и кафе пауза. 
 
Информационната среща 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.,  подкрепена 
от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 
 



 

 

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. 
 
 


