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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. 

 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М А 
за провеждане на Двудневно обучение на тема: 

 

 

 
 

 

 

11 – 12 декември 2017 г.  
(гр. Гоце Делчев, ул. „Александър Стамболийски“ №13, зала на първи етаж в сградата на 

Ловно - рибарско сдружение „Сокол“) 

 

11.12.2017г. (понеделник) – първи ден 
10:30 – 10:40 Откриване, представяне на участниците и на програмата на обучението   

10:40 – 11:30 Представяне на мерки, включени в СВОМР, финансирани от Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020 г. 

Мярка 8 „Повишаване  достъпа до заетост на безработни лица, вкл. лица с 

увреждания и адаптиране на работещите спрямо нуждите на бизнеса“ 

КОМПОНЕНТ 1 Обучение на безработни лица 

- Цели на мярката 
- Допустими кандидати 
- Целеви групи 
- Допустими дейности 
- Допустими разходи 
- Размер на финансовата помощ 
- Критерии за оценка 
- Изисквания към документите 

11:30 – 11:40 Почивка 

11:40 – 12:30 Мярка 8 „Повишаване  достъпа до заетост на безработни лица, вкл. лица с 

 

       

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" 

 

       

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 Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-
2020 г.“ 

http://www.eufunds.bg/
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увреждания и адаптиране на работещите спрямо нуждите на бизнеса“ 

КОМПОНЕНТ 2 Обучение на заети лица  

- Цели на мярката 
- Допустими кандидати 
- Целеви групи 
- Допустими дейности 
- Допустими разходи 
- Размер на финансовата помощ 
- Критерии за оценка 
- Изисквания към документите 
КОМПОНЕНТ 3 Обучения на уязвими групи и мерки за интеграцията на 

пазара на труда 

- Цели на мярката 
- Допустими кандидати 
- Целеви групи 
- Допустими дейности 
- Допустими разходи 
- Размер на финансовата помощ 
- Критерии за оценка 
- Изисквания към документите 

12:30 – 13:30 Обедна почивка 

13:30 – 15:30 Мярка 9 „Подкрепа за развитието на предприемачески идеи на 

територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ 

- Цели на мярката 
- Допустими кандидати 
- Целеви групи 
- Допустими дейности 
- Допустими разходи 
- Размер на финансовата помощ 
- Критерии за оценка 
- Изисквания към документите 

15:30 – 15:40 Кафе - пауза 

15:40 – 16:30 Мярка 10 „Интеграция на маргинализираните общности“ 

- Цели на мярката 
- Допустими кандидати 
- Целеви групи 
- Допустими дейности 
- Допустими разходи 
- Размер на финансовата помощ 
- Критерии за оценка 
- Изисквания към документите 

16:30 – 18:00 Мярка 11 „По-добър достъп до устойчиви услуги за социално включване на 

хора с увреждания и самотноживеещи лица“ 

- Цели на мярката 
- Допустими кандидати 
- Целеви групи 
- Допустими дейности 

http://www.eufunds.bg/


 

 

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------3 
 

 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. 

- Допустими разходи 
- Размер на финансовата помощ 
- Критерии за оценка 
- Изисквания към документите 

12.12.2017г. (вторник)  – втори ден 
10:30 – 11:30 Разработване на проектно предложение:  

 Планиране на проектно финансиране – същност и формат на 
предложението за проект, етапи на планиране на проектното 
финансиране, разработване на предложение за ефективен проект.  

 Ключови компоненти на предложението за проект – заглавна 
страница и резюме на проекта; цел и задачи; описание на нуждите и 
особеностите на целевата група; методология и организация на 
дейностите; план – график на дейностите; бюджет на проекта; 
логическа рамка на проектното предложение, устойчивост. 

 Анализ на целевата група – ключова дейност. 
11:30 – 11:40 Почивка 

11:40 – 12:30  Представяне на функционалностите на ИСУН 2020 за 
кандидатстване с проектни предложения по  ОП РЧР  2014-2020 г.  
Практическо задание по процедурата съобразно с конкретните 
насоки за кандидатстване по предстоящите първи процедури 
включени в СВОМР по ОП РЧР: 

 BG05M9OP001- ..1.. МИГ- Гоце Делчев- Гърмен-Хаджидимово - 
МЯРКА 8, КОМПОНЕНТ 1 – Обучение на безработни лица“ 

 BG05M9OP001- ..1.. МИГ- Гоце Делчев- Гърмен-Хаджидимово - 
МЯРКА 8, КОМПОНЕНТ 2 – Обучение на заети лица“ 

12:30 – 13:30 Обедна почивка 
13:30 – 15:30   Реален пример на завършен проект по ОП РЧР 2014-2020 г. 
15:30 – 15:40 Кафе – пауза 
15:40 – 16:30  Оценка на проектното предложение – критерии за оценка, оценка 

на административното съответствие на проектното предложение, 
оценка на допустимостта на проектното предложение, оценка на 
качеството на проектното предложение.  

 Документация и отчетност при проектно финансиране – сключване 
на договор за проектно финансиране, текущо отчитане, 
документация и отчетност, финансови отчети. 

16:30 – 17:00 Дискусия 
 

http://www.eufunds.bg/

