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П О К А Н А  
 
 
Във връзка със Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-

140/21.10.2016 г на Сдружение „МИГ общини Елена и Златарица” с 
МЗХ по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на 
стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 
"Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие 
на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и на основание чл. 23 ал. 
2 от Наредба № 1 от 21.01.2016 г на МЗХ Ви каним: 

 
на 12.09.2017 г от 10,00 часа в театралната зала на Общностен център 
– гр. Елена, ул. „Поп Сава Катрафилов” № 25 /сградата на старата 
поликлиника/ ще се проведе еднодневно обучение на местни лидери 
на тема „Подготовка на заявления за финансиране от стратегия за 
ВОМР 2014-2020 г. на Сдружение „МИГ Общини Елена и Златарица” 
за  участници - земеделски стопани от територията на МИГ 

и 
на 13.09.2017 г от 09,00 часа в театралната зала на Общностен център 
– гр. Елена, ул. „Поп Сава Катрафилов” № 25 /сградата на старата 
поликлиника/ ще се проведе еднодневно обучение на местни лидери 
на тема „Подготовка на заявления за финансиране от стратегия за 
ВОМР 2014-2020 г. на Сдружение „МИГ Общини Елена и Златарица” 
за  участници, представители на читалища, регистрирани по Закона 
за народните читалища от територията на МИГ. 

Обучението ще бъде проведено от външен лектор, който има 
сключен договор с МИГ. 

На обучението присъстващите ще бъдат запознати с попълването на 
заявления за подпомагане по мерки, финансирани по СВОМР, 
процедурата на подбор на проекти и ще бъдат дадени практически 
насоки и знания за желаещите, които отговарят на изискванията и 
желаят да участват с проектни предложения. На всички участници ще 
се издаде сертификат за участие в обучението. 
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