
На 16 и 17 октомври 2021г. се проведоха еднодневни обучения за бенефициенти, сключили 

споразумение за финансиране на проекти по Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“   2014-2020 г. чрез Стратегията за Водено от общностите местно 

развитие на МИГ „Луковит-Роман“ 

 

 

На 16 и 17 октомври 2021г. се проведоха еднодневни обучения  за бенефициенти, 

сключили споразумение за финансиране на проекти от Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“   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 16.10.2021 г. в хотел „Дипломат“ гр. Луковит за екипът за управление и 

екипът за изпълнение на проект "Деца на дъгата", изпълняван от ДГ „Слънце“ гр. Луковит и 

партньора ДГ „Славейче“ с. Дерманци, общ. Луковит по процедура BG05M2OP001-3.022 „МИГ 

Луковит-Роман - Подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от 

маргинализирани групи в системата на предучилищното образование в общините Луковит и 

Роман“, финансирана от ОП НОИР 2014-2020 г. ; 

 

   



– От 9,30 часа на 17.10.2021 г. в хотел „Дипломат парк“ гр. Луковит за екипът за 

управление и екипът за изпълнение на проект BG05M2OP001-3.024-0001-C03 „Мотивация за 

образование в Луковит“, изпълняван от Община Луковит в партньорство с НУ „Инж. Вълков“, СУ 

„Ал. Константинов“, ПГСС „С. Румянцев“ и НЧ „Съзнание – 1895“ гр. Луковит. 

 

     

 

 

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

 Изпълнение и отчитане на проекти по процедури BG05M2OP001-3.022 „МИГ Луковит-Роман - 

Подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани групи в 

системата на предучилищното образование в общините Луковит и Роман“ и BG05M2OP001-

3.024-0001-C03 „Мотивация за образование в Луковит“, финансирана от ОП НОИР 2014-20020г. 

В обученията взеха участие 26 представители на за екипът за управление и екипът за 

изпълнение на проекти "Деца на дъгата" и „Мотивация за образование в Луковит“. 

 


