ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„МИГ – БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД”
град Белово, ул. „Орфей” № 2а,
тел./факс: 03581/37- 31 / 0879 812 850, e-mail: migvsb@abv.bg, http://www.migbsv.com

ПОКАНА
за участие в обучение за подготовка на проекти
по СОВМР на „МИГ – Белово, Септември, Велинград” за местни лидери и за уязвими групи и
застрашени от бедност групи, включително роми.
Във връзка с планирано през 2018 г. отваряне на прием на проектни предложения към
Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група - Белово,
Септември, Велинград”, Ви каним да участвате в двудневно обучение на тема: „Подготовка на
проектни предложения и ред за кандидатстване пред МИГ по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”.
Обучението ще се проведе на 28 и 29.12.2017г. от 10:00 часа в Информационен център
Белово, град Белово, ул. „Орфей” № 2а /сградата на Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий
– 1927г./.
Ще имате възможността да се запознаете с възможностите за кандидатстване по мерките от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” от СВОМР на МИГ през програмен период
2014-2020г.
За програмен период 2014-2020г. МИГ прилага Стратегия за ВОМР с включени пет мерки за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
 Мярка 1.6 Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия
живот за всички възрастови групи;
 Мярка 1.7 Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към
промените;
 Мярка 2.1 Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като
роми’
 Мярка 2.2.1 Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните
възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост;
 Мярка 2.3 Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и
висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес.
Обучението има за цел да Ви запознае подробно с подготовката на проектни предложения и
реда на кандидатстване пред МИГ, допустимите кандидати, допустимите дейности и разходи,
недопустимите разходи, стойността на финансово подпомагане, бюджет, индикативни срокове за
прием на проекти, изискуеми документи и възможностите, които програмен период 2014-2020г.
открива от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, както и да отговори на
конкретно възникнали въпроси.
Участие в обучението може да заявите:
1. По e-mail: migvsb@abv.bg,
2. По телефон: 0879/812-850 и 03587/37-31
Участие в обучението може да вземете и без предварително заявяване.
Цветан Котев – Председател УС на МИГ
С дружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,
Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г.
4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850,
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com

