
  

Местна Инициативна Група „Костинброд-Своге” 

 

График  

за провеждане на обучения и информационни срещи 2019 г. 
 

Дейност Дата 
Начален 

час 
Населено място 

Място на 

провеждане 

Двудневно обучение на 

екипа и членовете на 

КВО по процедурите за 

подбор и оценка на 

проекти към 

стратегията 

25-26.11.2019 г. 

/понеделник и 

вторник/ 

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 

подготовка, изпълнение 

и отчитане на проекти 

27.11.2019 г. 

/сряда/ 
10:00 ч. Гр. Своге 

НЧ „Градище 

1907“ 

Информационна среща 

за местни лидери и 

уязвими групи и 

застрашени от бедност 

целеви групи, вкл. 

роми, свързана с 

подготовка, изпълнение 

и отчитане на проекти 

27.11.2019 г. 

/сряда/ 
14:00 ч. С. Искрец 

НЧ „Възраждане-

1928“ 

Информационна среща 

за местни лидери и 

уязвими групи и 

застрашени от бедност 

целеви групи, вкл. 

роми, свързана с 

подготовка, изпълнение 

и отчитане на проекти 

28.11.2019 г. 

/четвъртък/ 

10:00 ч. 

 

    С. Голяновци 

 

НЧ „Елин Пелин-

1930” 

 

 
 
 
 
 

 

  

 

 

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 

подготовка, изпълнение 

и отчитане на проекти 

28.11.2019 г. 

/четвъртък/ 
14:00 ч. С. Драговищица кметство 

Информационна среща 

за местни лидери и 

уязвими групи и 

застрашени от бедност 

целеви групи, вкл. 

роми, свързана с 

подготовка, изпълнение 

и отчитане на проекти 

29.11.2019 г. 

/петък/ 
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 

подготовка, изпълнение 

и отчитане на проекти 

29.11.2019 г. 

/петък/ 
14:00 ч. С. Петърч 

НЧ „Нов живот-

1919” 

 

Двудневно обучение на 

местни лидери от 

стопанския сектор 

относно възможности 

за финансиране на 

местния бизнес чрез 

проекти по СВОМР 

02.-03.12.2019 г. 

/понеделник и 

вторник/ 

10:00 ч. Гр. Своге 

 

НЧ „Градище 

1907“ 

Двудневно обучение на 

местни лидери от 

стопанския сектор 

относно възможности 

за финансиране на 

местния бизнес чрез 

проекти по СВОМР 

04.-05.12.2019 г. 

/сряда и 

четвъртък/ 

 

10:00 ч. Гр. Костинброд 

НЧ „Иван Вазов-

1947”, малък 

салон 

Двудневно  обучение за 

местни лидери относно 

възможности за 

финансиране на 

местните общности, 

уязвими групи и 

нестопански сектор 

чрез проекти по 

СВОМР, правила, 

процедури и 

кандидатстване.  

09.-10.12.2019 г. 

/понеделник и 

вторник/ 

 

10:00 ч. Гр. Своге 
НЧ „Градище 

1907“ 

Двудневно  обучение за 

местни лидери относно 

възможности за 

финансиране на 

11.-12.12.2019 г. 

/сряда и 

четвъртък/ 

10:00 ч. 
Гр. Костинброд 

 

НЧ „Иван Вазов-

1947”, малък 

салон 

 



местните общности, 

уязвими групи и 

нестопански сектор 

чрез проекти по 

СВОМР, правила, 

процедури и 

кандидатстване. 

 

 

Утвърдил:  

 

Атанас Тенев   ………….... п ……………. 

 

Председател на УС на МИГ ”Костинброд-Своге” 

 

 


