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Вид събитие: „Провеждане на информационни семинари на територията на МИГ за 

най-малко 20 участника“ 

Тема: „Активно прилагане на местното партньорство за успешно реализиране на 

СВОМР“. 

 

2020 г. 

Дата Място Час Участници 

19 

октомври 

град Лясковец,  

ул.“Бузлуджа“ №1 (зала на Младежки дом) 

 

10.00ч. 

НПО и читалища,  

бизнес, местна 

власт, социални  и  

др. институции  и 

организации,  

партньори,  

граждани, 

заинтересовани 

страни, уязвими 

групи 

20 

октомври 

с.Козаревец, Клуб на пенсионера ККП „Здравец“ 

– село Козаревец 

 

10.00ч. 

НПО и читалища,  

бизнес, местна 

власт, социални  и  

др. институции  и 

организации,  

партньори,  

граждани, 

заинтересовани 

страни, уязвими 

групи 

21 

октомври 

с. Джулюница, читалище "Пробуждане-1896"   

10.00ч. 

НПО и читалища,  

бизнес, местна 

власт, социални  и  

др. институции  и 

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА 

ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА” 

ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ 

НА ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА  

НА МИГ“ЛЯСКОВЕЦ-СТРАЖИЦА“ 
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организации,  

партньори,  

граждани, 

заинтересовани 

страни, уязвими 

групи 

22 

октомври 

с. Добри дял, Пенсионерски клуб „Еделвайс“  

10.00ч. 

НПО и читалища,  

бизнес, местна 

власт, социални  и  

др. институции  и 

организации,  

партньори,  

граждани, 

заинтересовани 

страни, уязвими 

групи 

23 

октомври 

гр.Стражица, зала на общинските съветници  

10.00ч. 

НПО и читалища,  

бизнес, местна 

власт, социални  и  

др. институции  и 

организации,  

партньори,  

граждани, 

заинтересовани 

страни, уязвими 

групи 

26 

октомври 

с.Асеново,  НЧ "Развитие 1895".  

10.00ч. 

НПО и читалища,  

бизнес, местна 

власт, социални  и  

др. институции  и 

организации,  

партньори,  

граждани, 

заинтересовани 

страни, уязвими 

групи 

27 

октомври 

с. Царски Извор, Читалище "Бъдеще`1899" 

 

 

10.00ч. 

НПО и читалища,  

бизнес, местна 

власт, социални  и  

др. институции  и 

организации,  

партньори,  

граждани, 

заинтересовани 

страни, уязвими 

групи 
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28 

октомври 

с. Горски Сеновец, НЧ "Правда 2010   

10.00ч. 

НПО и читалища,  

бизнес, местна 

власт, социални  и  

др. институции  и 

организации,  

партньори,  

граждани, 

заинтересовани 

страни, уязвими 

групи 

29 

октомври 

с. Виноград, зала на Кметство  

10.00ч. 

НПО и читалища,  

бизнес, местна 

власт, социални  и  

др. институции  и 

организации,  

партньори,  

граждани, 

заинтересовани 

страни, уязвими 

групи 

30 

октомври 

с.Лозен, зала на Кметство  

10.00ч. 

НПО и читалища,  

бизнес, местна 

власт, социални  и  

др. институции  и 

организации,  

партньори,  

граждани, 

заинтересовани 

страни, уязвими 

групи 

 

ПРОГРАМА 

за  

Провеждане на информационни семинари на територията на МИГ за най-малко 20 

участника“ на 

Тема: „Активно прилагане на местното партньорство за успешно реализиране на 

СВОМР“. 

 

Час Модул 

10.00  -  10.15 Регистрация на участниците 

10.15 – 11.30 Как възникна местното партньорство на територията на МИГ? 

11.30 – 12.00 Методи за поддържане на местно партньорство. 

12.00 – 13.00 Участие на заинтересованите страни в местното партньорство. 

13.00 – 13.30 Кафе –пауза, студен бюфет 
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13.30 – 14.30 Принос на местното партньорство за  успешно реализиране на СВОМР 

14.30 – 16.00 Споделяне на добри практики от територията на МИГ 

16.00 - 17.00 Приключване на срещата. Дискусия. 

  

 

Местното партньорство на територията на МИГ-Лясковец-Стражица стартира своето 

изграждане през 2008 година. Като до момента успешно се прилага с усилията на цялата 

местна общност и прилагане първо на подхода Лидер, а в момента и чрез прилагане на 

подхода Водено от общностите местно развитие. 

МИГ „Лясковец – Стражица“ е предвидила иновативни механизми за прилагане на своята 

Стратегия за ВОМР за работа с бенефициентите. Дейността включва организиране и 

провеждане на 10 информационни семинара на територията на общините Лясковец и 

Стражица с панели за разговори и обсъждане с участниците на аспектите на местното 

партньорство.  

 

 

 

 

 

 

                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележка: 

ОЧАКВАМЕ ВИ! 
 

ОЧАКВАМЕ ВИ! 
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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 2019г. 

 


