
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“ 

 

            
     

Програма за развитие на селските райони. 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони 

 

ПРОГРАМА 

ЕДНОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИ И ТЕХНИТЕ ПАРТНЬОРИ 

НА ТЕМА: "Спечелих проект - ами сега!" Изпълнение и отчитане на проекти по различните 

процедури. Работа в ИСУН. 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“   2014-2020 г.  

Дата: 13.07.2021 г. (вторник), с. Дерманци, община Луковит  

Дата: 20.07.2021 г. (вторник), гр. Роман, община Роман  

  

9:30 – 10:00 Регистрация на участниците и кафе пауза 

10:00 – 10:15 Откриване, представяне на целите и задачите на обучението 

10:15 – 12:00 1. Изпълнение на проекти по процедури по ВОМР, с финансовата 
подкрепа на ОП НОИР 2014 – 2020 г.. Представяне на 
Ръководство за бенефициента 

2. Особености на проектите по ОП НОИР 2014 – 2020 г. , 
финансирани чрез Стратегията за ВОМР на МИГ Луковит-Роман. 
Цели на проекта. Допустими целеви групи 

12:00 – 13:00 Обяд 

    13:00 – 14:30 3.    Информация и публичност – задължителна дейност при изпълнение на 

проектите. 

4.   Техническо изпълнение и отчитане. Дейности, договори, карти за 

участие, присъствени списъци. Техническа документация. 

Права и задължения на екипите за изпълнение и на екипите за управление 

на проекта.  

 Как събира информация и как се попълват данните? Практическо 

занимание. 

5.   Финансово изпълнение и отчитане. Искания за плащане 

       6. Работа в ИСУН. Управление на профили в ИСУН 2020 –  създаване на       

профили за достъп на екипа по проекта. Практическо занимание. 

      14:30-15:30 Дискусия  

 


