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 Този документ се издава от Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ с финансовата 
подкрепа по мярка 19.4  “Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. във връзка с изпълнение на Споразумение №РД 50-197/ 

29.11.2016 г. за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на общините Гоце Делчев, Гърмен и 
Хаджидимово. Изданието е съфинансирано от Европейски съюз, чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. 

ДО 

МЕСТНИ ЛИДЕРИ – представители на активния стопански,  

нестопански и публичен сектор, местни занаятчии,  

дейци и общественици от общините Гоце Делчев, 

Гърмен и Хаджидимово 

ДО 

потенциални бенефициенти и представители  

на уязвими групи от територията от общините Гоце Делчев, 

Гърмен и Хаджидимово 

ПОКАНА 
за провеждане на Двудневно обучение на тема: 

 

 

 
 

 
07 – 08 декември 2017 г. 

(гр. Гоце Делчев, ул. „Александър Стамболийски“ №13, зала на първи етаж в сградата на 
Ловно - рибарско сдружение „Сокол“) 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

Във връзка със сключено Споразумение №РД 50-197/29.11.2016 г. и изпълнение на 

дейности и разходи 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 

 

       

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони 

Споразумение №РД 50-197/ 29.11.2016г. за изпълнение на стратегия за Водено от 

общностите местно развитие 

Подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от 

общностите местно развитие" 

Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" 

„Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по 
мерки от СВОМР, финансирани от Програма за 

развитие на селските райони 2014-2020 г. и 
ЕЗФРСР“ 
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 Този документ се издава от Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ с финансовата 
подкрепа по мярка 19.4  “Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. във връзка с изпълнение на Споразумение №РД 50-197/ 

29.11.2016 г. за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на общините Гоце Делчев, Гърмен и 
Хаджидимово. Изданието е съфинансирано от Европейски съюз, чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., СНЦ „Местна инициативна 

група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ ще проведе обучение на тема „Подготовка, 

изпълнение и отчитане на проекти по мерки от СВОМР, финансирани от Програма за 

развитие на селските райони 2014-2020 г. и ЕЗФРСР“. 
 

Участници: 

 МЕСТНИ ЛИДЕРИ – представители на активния стопански, нестопански и 

публичен сектор, местни занаятчии, дейци и общественици от общините Гоце 

Делчев, Гърмен и Хаджидимово; 

 Потенциални бенефициенти и представители на уязвими групи от територията 

от общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово. 

 

 

Основни цели: 

 Изграждане на капацитет на територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово за подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по мерки от 

СВОМР, финансирани от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 

г. и ЕЗФРСР. 

 

           С настоящото отправям покана до местни лидери, потенциални бенефициенти и уязвими 

групи от територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово да вземат участие в 

предстоящото двудневно обучение, което ще се проведе на 07 – 08 декември 2017 г. 

(четвъртък и петък): 

 

 10:30 ч. – гр. Гоце Делчев, ул. „Александър Стамболийски“ №13, зала на първи етаж в 

сградата на Ловно - рибарско сдружение „Сокол“. 

 

Очакваме Вашето присъствие! 

 

     Приложено, изпращаме на Вашето внимание регистрационен формуляр за потвърждаване 

на участие. Моля, изпратете попълнения регистрационен формуляр в срок до 30 ноември 2017 г. 

(четвъртък), 17.00 ч., по електронен път на e-mail: mig_gotsedelchev@abv.bg или на адрес: гр. Гоце 

Делчев 2900, ул.“ Александър Стамболийски” №1, получател: СНЦ „Местна инициативна група – 

Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“. 

 

За допълнителна информация може да се обръщате към екипа на МИГ – Гоце Делчев – 

Гърмен - Хаджидимово на ел. адрес mig_gotsedelchev@abv.bg и тел. +359 89 366 1767, тел.  +359 

89 589 0959 и тел. +359 89 589 0988. 

С уважение,        

 

МАРИНА ГЕРОВА - Председател на УС  

на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“  
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