
 

Сдружение „Местна инициативна група „Луковит-Роман“ 

гр. Луковит, ул. „Сан Стефано“ № 1, www. mig-lr.eu 
Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50 – 22/ 25.03.2019 г. 

за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на СВОМР“ и подмярка 19.4 "Текущи разходи и 
популяризиране на Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ 
от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. на Сдружение „Местна инициативна група 

Луковит-Роман“ 

 

 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

 

 
 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – 

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  ЛУКОВИТ-РОМАН 

 

                        

П  О  К  А  Н  А 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

Сдружение „МИГ Луковит-Роман“ кани бенефициентите, спечелили проектни 

предложения и сключили договори за реализиране на ПП на практически обучения по 

процедура BG06RDNP001-421 МИГ Луковит-Роман: мярка 19-6.4 „Инвестиции в подкрепа 

на неземеделски дейности“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие  на 

„Местна инициативна група Луковит-Роман”  (първи краен срок: 20.11.2020 г. ) и (втори 

краен срок: 10.04.2021 г.) на тема:  

"Спечелих проект - ами сега!" Изпълнение и отчитане на проекти. Работа в ИСУН. 

  

 

-  Обучението  за бенефициентите, спечелили проектни предложения и сключили 

договори по процедура BG06RDNP001-421 МИГ Луковит-Роман: мярка 19-6.4 

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегия за водено от общностите 

местно развитие  на „Местна инициативна група Луковит-Роман”  (първи краен срок: 

20.11.2020 г ) ще се проведе на 09.08.2022 г., от 10,30 часа в сградата на НЧ „Съзнание-

1895“ в гр. Луковит. 

-  Обучението  за бенефициентите, спечелили проектни предложения и сключили 

договори по процедура BG06RDNP001-421 МИГ Луковит-Роман: мярка 19-6.4 

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегия за водено от общностите 

местно развитие  на „Местна инициативна група Луковит-Роман”  (втори краен срок: 

10.04.2021 г.) ще се проведе на 10.08.2022 г., от 10,30 часа в сградата на НЧ „Съзнание-

1895“ в гр. Луковит. 

 

Заповядайте! Ще бъде интересно и много полезно! 
 

Изпратена е покана и до УО на ПРСР 2014-2020 г. и ДФ „Земеделие“. 

 
 

За повече информация:  офис на МИГ Луковит-Роман, гр. Луковит,  

ул. „Сан Стефано“ № 1, тел. за контакти: 0697/98030 

 

 

С уважение: 

Иван Грънчаров 

Председател на УС на „МИГ Луковит-Роман” 


