
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 

                        

ДО 

 

Община Луковит 

Начално училище "Петко Рачов Славейков" – гр. Роман 

Средно училище "Васил Левски" - гр. Роман 

Основно училище "Св. С.св. Кирил и Методий" – с. Бежаново 

Обединено училище "Неофит Рилски" - с. Дерманци  

и техните партньори 

 

П О К А Н А 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

Сдружение „МИГ Луковит-Роман“ ви кани да се включите в обучение за 

бенефициенти, сключили споразумение за финансиране на проекти от Оперативна 

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

Водено от общностите местно развитие на МИГ „Луковит-Роман по процедура 

BG05M2OP001-3.024 МИГ Луковит-Роман "Подобряване на достъпа до училищно 

образование и намаляване на процента на учениците от маргинализирани групи, 

преждевременно напуснали училище". 

Обученията ще са с практическа насоченост и са на тема: "Спечелих проект - ами 

сега!" Изпълнение и отчитане на проекти по различните процедури. Работа в ИСУН. 

 

   Обученията ще се проведат по следния график:: 

➢ В с. Дерманци, община Луковит: дата: 13.07.2021 г., час: 9:30 часа, място: Сградата 

на Кметство – с. Дерманци , адрес: ул. "Христо Ботев"№14; 

➢ В гр. Роман, община Роман: дата: 20.07.2021 г., час: 9:30 часа, място: Сградата на 

общинска администрация Роман, адрес: бул. „Христо Ботев“ № 132-136. 

 

Изпратена е покана до УО на ОП “НОИР“ 2014-2020 г., УО на ПРСР 2014-2020 г. 

и ДФ „Земеделие“. 

 

 

Екипът на „МИГ Луковит-Роман“ 

 


