
На 14 и 15 октомври 2021г. се проведоха еднодневни обучения за бенефициенти, сключили 

споразумение за финансиране на проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“   2014-2020 г. чрез Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Луковит-

Роман.  

 

На 14 и 15 октомври 2021г. се проведоха еднодневни обучения  за бенефициенти, сключили 

споразумение за финансиране на проекти от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“   

2014-2020 г. чрез Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Луковит-Роман.  

Дейностите са в изпълнение на  дейности по Споразумение №РД 50 – 22/ 25.03.2019 г. за изпълнение 

на Стратегията за ВОМР за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи 

разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено 

от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 

2020г.“.  Обученията се проведоха както следва: 

– От 9,30 часа на 14.10.2021 г. в хотел „Дипломат парк“ гр. Луковит за екипите за изпълнение на 

проекти „Социално приобщаване в община Луковит“, „Социално приобщаване в Карлуково“, „Заетост и 

общностна работа в община Луковит“, финансирани чрез Стратегията за водено от общностите местно 

развитие на МИГ Луковит – Роман от ОПРЧР 2014-2020 г. 

 

 

 



 

 

– От 9,30 часа на 15.10.2021 г. в хотел „Дипломат парк“ гр. Луковит за екипите за управление на 

проекти „Социално приобщаване в община Луковит“, „Социално приобщаване в Карлуково“, „Заетост и 

общностна работа в община Луковит“, финансирани чрез Стратегията за водено от общностите местно 

развитие на МИГ Луковит – Роман от ОПРЧР 2014-2020 г. 

 

 

Обученията бяха с практическа насоченост на тема "Спечелих проект - ами сега!" 

 Изпълнение и отчитане на проекти „Социално приобщаване в община Луковит“, „Социално 

приобщаване в Карлуково“, „Заетост и общностна работа в община Луковит“, финансирани чрез 

Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Луковит – Роман от ОПРЧР 2014-2020 г. 

 В обученията взеха участие 21 представители на екипите за изпълнение и екипите за управление на 

проектите. 

 


