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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – 

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  ЛУКОВИТ-РОМАН 

 

График 
 

за провеждане на събития - информационни срещи  и обучения от  

Сдружение „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“  през месец ноември 2022г. 
 

1. 8.11.2022 г. от  10,30 часа, място: с. Дерманци, община Луковит, сградата на НЧ „Христо 

Ботев - 1895” 

Информационна среща на тема: Подобряване условията за живот и бизнес на територията на 

МИГ Луковит-Роман чрез мерки от СВОМР, предвидени в ИГ 2022 г. Процедури, предвидени 

за отваряне през 2022. 

2. 9.11.2022 г. от  10,30 часа, място: гр. Луковит, община Луковит, сградата на НЧ „Съзнание 

- 1895” 

Информационна среща на тема: Подобряване условията за живот и бизнес на територията на 

МИГ Луковит-Роман чрез мерки от СВОМР, предвидени в ИГ 2022 г. Процедури, предвидени 

за отваряне през 2022. 

3. 11.11.2022 г. от  10,30 часа, място: с. Торос, община Луковит, сградата на НЧ „Борба - 1895” 

Информационна среща на тема: Подобряване условията за живот и бизнес на територията на 

МИГ Луковит-Роман чрез мерки от СВОМР, предвидени в ИГ 2022 г. Процедури, предвидени 

за отваряне през 2022. 

4. 15.11.2022 г. от 10,30 часа, място: с. Струпец, община Роман, сградата на НЧ „Васил Левски 

-1923” 

Информационна среща на тема: Подобряване условията за живот и бизнес на територията на 

МИГ Луковит-Роман чрез мерки от СВОМР, предвидени в ИГ 2022 г. Процедури, предвидени 

за отваряне през 2022. 

5. 16.11.2022 г. от 10.30 часа, гр. Луковит в сградата на НЧ „Съзнание – 1895“ 

Обучение за местни лидери и потенциални бенефициенти, заявили интерес за подготовка на 

проектни предложения  по процедура  за подбор на проектни предложения: BG06RDNP001-

19.650 „МИГ Луковит-Роман“ – мярка 19-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от 

общностите местно развитие на „Местна инициативна група Луковит-Роман” на тема: "Искаме 

и ние!". Как се разработва успешно проектно предложение: специфики и изисквания по 

процедурата. 

6. 17.11.2022 г. от 10.30 часа, гр. Луковит в сградата на НЧ „Съзнание – 1895“ 

Обучение за местни лидери и потенциални бенефициенти, заявили интерес за подготовка на 

проектни предложения по процедура  за подбор на проектни предложения: BG06RDNP001-

19.700 „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ - МЯРКА 19-4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ 

СТОПАНСТВА“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна 

инициативна група Луковит-Роман” на тема: "Искаме и ние!". Как се разработва успешно 

проектно предложение: специфики и изисквания по процедурата. 

7. 18.11.2022 г. от 10.30 часа, гр. Луковит в сградата на НЧ „Съзнание – 1895“ 

Обучение за местни лидери и потенциални бенефициенти, заявили интерес за подготовка на 

проектни предложения по процедура за подбор на проектни предложения: процедура за подбор 

на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-19.672 „МИГ Луковит-Роман: 

мярка 19-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегия 

за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група Луковит-Роман” на 

тема: "Искаме и ние!". Как се разработва успешно проектно предложение: специфики и 

изисквания по процедурата. 


