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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 септември 2022г.  

 

1. 08.09.2022 г. от 10,30 часа в гр. Луковит, сградата на НЧ „Съзнание – 1895“   

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

на проектни предложения  по процедура  BG06RDNP001-19.669 МИГ Луковит-Роман – 

мярка 19-8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдства и в преработката, мобилизирането 

и търговията на горски 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. 

 

2.  12.09.2022 г. от 10,30 часа, място: с. Камено поле, община Роман, сградата на НЧ  

„Просвета-1925” 

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.  

 

3. 13.09.2022 г. от  10,30 часа, с. Кунино, община Роман, сградата на НЧ „Цветан Гановски -

1891“ 

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.  

 

4. 14.09.2022 г. от  10,30 часа, с. Хубавене община Роман, сградата на НЧ „Светлина - 1927 г.” 

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.  

 

5. 23.09.22г. , от 10,30 часа в гр. Луковит, офис на МИГ в сградата на НЧ „Съзнание – 

1895“ -  организиране на среща на МИГ, работа в мрежа, с участие на екипа и членовете на 

колективния върховен орган в срещи с други МИГ (по чл.9, ал.2, т.14 от Наредба №1) 

 

6. 24.09.2022 г. "Празник на МИГ - изложение на местни производители" в гр. Луковит 

 

7. 30.09.2022 г. място: гр. Луковит, НЧ „Съзнание – 1895“ 

Практическо обучение по мярка 19-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегия 

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

за бенефициентите, спечелили проектни предложения и сключили договори за реализиране 

на ПП на тема: "Спечелих проект - ами сега!" Изпълнение и отчитане на проекти. Работа в 

ИСУН.  


