
  

Местна Инициативна Група /МИГ/ „Костинброд-Своге” 

 

График  

за провеждане на обучения и информационни срещи 

м. Ноември и м. Декември 2018 г. 
 

Дейност Дата 
Начален 

час 
Населено място 

Място на 
провеждане 

Двудневно обучение на 
екипа и членовете на УС 

на МИГ във връзка с 
прилагане на СВОМР 

22-23.11.2018 г. 10:00 ч. Гр. Костинброд 
НЧ „Иван Вазов-

1947”, малък 
салон 

Двудневно обучение на 
местни лидери по 

мерки, финансирани от 
ПРСР 2014-2020 г. от 

СВОМР 

26-27.11.2018 г. 10:00 ч. Гр. Костинброд 
НЧ „Иван Вазов-

1947”, малък 
салон 

Информационна среща 
за местни лидери и 

уязвими групи и 
застрашени от бедност 

целеви групи, вкл. роми, 
свързана с подготовката, 

изпълнението и 
отчитане на проекти 

28.11.2018 г. 16:00 ч. Гр. Костинброд 
НЧ „Иван Вазов-

1947”, малък 
салон 

Информационна среща 
за местни лидери и 

уязвими групи и 
застрашени от бедност 

целеви групи, вкл. роми, 
свързана с подготовката, 

изпълнението и 
отчитане на проекти 

29.11.2018 г. 16:00 ч. Гр. Своге 
ПГ „Велизар 

Пеев” 

 
 
 
 
 

 

  

 

 

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони 

Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. 



Информационна среща 
за местни лидери и 

уязвими групи и 
застрашени от бедност 

целеви групи, вкл. роми, 
свързана с подготовката, 

изпълнението и 
отчитане на проекти 

30.11.2018 г. 

14:00 ч. 
 
 

    С. Голяновци 

 

НЧ „Елин Пелин-
1930” 

 
 

16:00 ч. С. Драговищица кметство 

Информационна среща 
за местни лидери и 

уязвими групи и 
застрашени от бедност 

целеви групи, вкл. роми, 
свързана с подготовката, 

изпълнението и 
отчитане на проекти 

03.12.2018 г. 16:00 ч. С. Петърч 

 

НЧ „Нов живот-

1919” 

 

Информационна среща 
за местни лидери и 

уязвими групи и 
застрашени от бедност 

целеви групи, вкл. роми, 
свързана с подготовката, 

изпълнението и 
отчитане на проекти 

04.12.2018 г. 16:00 ч. С. Искрец 
НЧ „Възраждане-

1928“ 

Двудневно обучение на 
местни лидери във 

връзка с подготовка на 
проекти, финансирани 

по СВОМР 

05.-06.12.2018 г. 10:00 ч. Гр. Своге 
ПГ „Велизар 

Пеев” 

Двудневно  обучение за 
местни лидери във 

връзка с изпълнение и 
отчитане на проекти, 

финансирани по СВОМР 

07. и 10.12.2018 
г. 

10:00 ч. Гр. Костинброд 
НЧ „Иван Вазов-

1947”, малък 
салон 

 

 

Утвърдил:  
Георги Вутев   …………...п.……………. 

Председател на УС на МИГ ”Костинброд-Своге” 

 

 


