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Вид събитие: Организиране на информационни срещи за най-малко 10 участника. 
Формат: Отворени „кръгли маси” за участие на всички заинтересовани страни и 

бенефициенти по СВОМР. На срещите МИГ ще информира участниците относно 
изпълнението на СВОМР, ще отговаря на въпроси, ще дава разяснения, ще фасилитира 
дебати между участниците и др. В края на всяка „кръгла маса” МИГ ще обобщава и 
публикува на своя сайт резултатите от събитието. 

 
2019 г. 

Дата Място Час Участници 
13 

ноември 
град Лясковец,  
ул. „Бузлуджа” №1 (зала на Младежки дом) 10.00ч. Свободен формат 

14 
ноември 

град Лясковец,  
ул. „Бузлуджа” №1 (зала на Младежки дом) 

10.00ч. Свободен формат 

15 
ноември 

град Лясковец,  
ул. „Бузлуджа” №1 (зала на Младежки дом) 10.00ч. Свободен формат 

22 
ноември 

град Лясковец,  
ул. „Бузлуджа” №1 (зала на Младежки дом) 

10.00ч. Свободен формат 

25 
ноември 

град Лясковец,  
ул. „Бузлуджа” №1 (зала на Младежки дом) 

10.00ч. Свободен формат 

 
Програма на информационната среща 

Час Модул 

10.00  -  10.15 Регистрация на участниците 

10.15 – 11.30 Дискусионен панел: Изпълнение на СВОМР по мерките от ПРСР 2014-
2020 г. 

11.30 – 12.30 Дискусионен панел:Изпълнение на СВОМР по мерките от ОПРЧР 2014-
2020 г. 

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА 
ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА” 

ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ 
НА ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА  
НА МИГ „ЛЯСКОВЕЦ-СТРАЖИЦА” 
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12.30 – 13.30 Дискусионен панел: Проблеми и решения при кандидатстване по приеми 
на МИГ 

13.30 – 13.30 Кафе –пауза, студен бюфет 

13.30 – 14.30 Дискусионен панел: Фактори за успешно изпълнение на одобрени 
проекти 

14.30 – 16.00 Дискусионен панел: Взаимодействие на МИГ с кандидати и 
заинтересовани страни при реализиране на СВОМР 

16.00 - 17.00 Интерактивен панел „Очаквания и бъдеще” 
 

 

                                                               
 

*Забележка: Настоящите информационни събития се провеждат в изпълнение на договор за 
възлагане на услуга между СНЦ „МИГ-Лясковец-Стражица” и фирма „Авеста Демир Иванов” ЕТ за 2019 г. 

 

ОЧАКВАМЕ ВИ! ОЧАКВАМЕ ВИ!


