Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА”

ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК ЗА ИНФОРМАЦИОННИ СЪБИТИЯ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ“ЛЯСКОВЕЦ-СТРАЖИЦА“
ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИ ПРИЕМИ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР
1.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
22
октомври

Място
Час
С.Козаревец, Читалище
09.00ч.
С.Добри дял, Читалище
12.00ч.
С.Джулюница, Читалище 15.00ч.

Потенциални участници
НПО и читалища, бизнес, местна власт,
социални
и
др.
институции
и
организации,
партньори,
граждани,
заинтересовани страни, уязвими групи

С.Драгижево, Читалище 09.00ч.
С.Мерданя, Читалище
12.00ч.
Гр.Лясковец, зала на ОбА 15.00ч.
С.Сушица, Читалище
НПО и читалища, бизнес, местна власт,
24
09.00ч.
социални
и
др.
институции
и
октомври С.Камен,
Клуб
на 12.00ч.
организации,
партньори,
граждани,
инвалида
заинтересовани страни, уязвими групи
Гр.Стражица,зала на ОбА 15.00ч.
С.Благоево, Читалище
25
09.00ч.
октомври С.Владислав, Читалище
12.00ч.
С.Балканци, Клуб на 15.00ч.
пенсионера
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
23
октомври
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страни.
2. Провеждане на отворени форуми преди отваряне на прием.
Тема: „Прием на проекти към МИГ“.
2018г.
Дата

Място

Час

26
октомври

Гр.Лясковец,
ОбА

зала

на 10.00

29
октомври

Гр.Стражица,
ОбА

зала

на 10.00

30
октомври

Гр.Лясковец,
ОбА

зала

на 10.00

31
октомври

Гр.Стражица,
ОбА

зала

на 10.00

6
ноември

7
ноември

С.Джулюница,
Читалище
С.Камен,
инвалида

10.00

Клуб

на 10.00

8
ноември

Гр.Лясковец,
ОбА

зала

на 10.00

9
ноември

Гр.Стражица,
ОбА

зала

на 10.00

12
ноември
13

Гр.Лясковец,
ОбА

зала

на 10.00

Потенциални участници
НПО и читалища, местна власт, социални
и др. институции .
Представяне на мерки за публичен сектор
по предстоящи приеми от ПРСР
НПО и читалища, местна власт, социални
и др. институции .
Представяне на мерки за публичен сектор
по предстоящи приеми от ПРСР
Представители на селското стопанство и
местния бизнес.
Представяне на мерки за частния сектор
по предстоящи приеми от ПРСР
Представители на селското стопанство и
местния бизнес.
Представяне на мерки за частния сектор
по предстоящи приеми от ПРСР
Представители на селското стопанство и
местния бизнес.
Представяне на мерки за частния сектор
по предстоящи приеми от ПРСР
Представители на селското стопанство и
местния бизнес.
Представяне на мерки за частния сектор
по предстоящи приеми от ПРСР
НПО и читалища, местна власт, социални
и др. институции .
Представяне на мерки за публичен сектор
по предстоящи приеми от ОПРЧР
НПО и читалища, местна власт, социални
и др. институции .
Представяне на мерки за публичен сектор
по предстоящи приеми от ОПРЧР
Представители на местния бизнес.
Представяне на мерки за частния сектор
по предстоящи приеми от ОПРЧР
Представители на местния бизнес.
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ноември

Гр.Стражица,
ОбА

зала

на 10.00

Представяне на мерки за частния сектор
по предстоящи приеми от ОПРЧР
Представяне на мерки за публичен сектор
по предстоящи приеми от ОПРЧР
Форумите, които са събития от „отворен“ тип са предназначени за всички целеви групи от
територията на МИГ и за всички потенциални бенефициенти. По време на форумите МИГ
ще представи приемите и ще осигури възможност за консултиране на потенциални
кандидати.

3. Мобилни кампании за микропредприятия и земеделски производители ( „МИГ
открива работно място“)
2018г.
Дата
20
ноември

21
ноември

Място

Час

Гр.Лясковец,
ОбА

зала

на 10.00

Гр.Стражица,
ОбА

зала

на 10.00

22
ноември

С.Джулюница,
Читалището

23
ноември

С.Камен, Читалището

10.00

10.00

Участници
Микропредприятия, занаятчии, местен
бизнес, селско стопанство.
Провеждане на активна комуникация и
поощряване, разяснения и др., за да може
всеки бенефициент да включи в проекта си
работни места.
Микропредприятия, занаятчии, местен
бизнес, селско стопанство.
Провеждане на активна комуникация и
поощряване, разяснения и др., за да може
всеки бенефициент да включи в проекта си
работни места.
Микропредприятия, занаятчии, местен
бизнес, селско стопанство.
Провеждане на активна комуникация и
поощряване, разяснения и др., за да може
всеки бенефициент да включи в проекта си
работни места.
Микропредприятия, занаятчии, местен
бизнес, селско стопанство.
Провеждане на активна комуникация и
поощряване, разяснения и др., за да може
всеки бенефициент да включи в проекта си
работни места.

Утвърдил: М.Маринова …..п…п (заличени данни съгласно ЗЗЛД)
Изп.директор наМИГ
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