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УТВЪРЖДАВАМ: 

Председател на  

СНЦ „МИГ-Тутракан-Сливо поле: …………………… 

                                         /Д-р Димитър Стефанов/ 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДИШЕН ПЛАН  

ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОНСУЛТАТИВНИ ДЕЙНОСТИ  

ЗА 2018г.  

НА СНЦ „МИГ – ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение  № 6.3 / Протокол от 17.09.2018г. на ОС на Сдружение „Местна инициативна 

група – Тутракан – Сливо поле“ 

 

 

 

Тутракан, септември 2018 година 
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СНЦ „МИГ-Тутракан-Сливо поле“ изпълнява сключено Споразумение за 
изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД 50-58/25.07.2018г. за прилагане на 
подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за 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., Заповед № РД 09-616/04.07.2018г. за одобрение на СНЦ „МИГ - Тутракан – 
Сливо поле” на МЗХГ. 

СНЦ „МИГ - Тутракан – Сливо поле” изпълнява дейности връзка със Заповед № 
РД 09-768 от 15.08.2018г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ 
по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от 
общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно 
развитие” за изпълнение на Стратегия за местно развитие на територията на 
общините Тутракан и Сливо поле, по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в 
рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 
„Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските 
райони за периода 2014 - 2020г. 

№ Дейност Описание Индикативна 

дата: 

Вид 

1 Консултиране на 

потенциални 

бенефициенти по 

отворени приеми на 

МИГ 

Консултиране/подпомагане на 

кандидати с проекти към СВОМР 

по отворените мерки на ПРСР, 

ОПРЧР и ОПИК. Консултациите ще 

се предоставят по предварително 

оповестен график в офиса на МИГ 

Текущо по 

време на всеки 

отворен прием 

от м. ноември 

до м. декември 

2018г. 

Консултациите 

се извършват 

от екипа на 

МИГ и външни 

eксперти/ 

консултанти, 

наблюдатели и  

др. 

 

 

 

 

 

o,др. 

2 Подготовка и 

отпечатване на 

информационни и 

рекламни материали 

МИГ планира да отпечатва 

брошури, дипляни, банери, 

плакати, рекламни комплекти и 

изготвяне на материали, 

подпомагащи потенциалните 

получатели на финансова помощ 

при разработването на дейности и 

подготовката на заявления 

Текущо през 

годината 

Външна услуга 

Екип 
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3 Създаване и 

реализиране на 

публикации в печатни 

и електронни медии и 

излъчвания в радио-и 

телевизионни медии 

Публикации в местни или 

регионални медии 

Текущо през 

годината 

Външна услуга 

Екип 

4 Поддръжка на 

интернет страница 

Поддържане на актуални новини и 

информация за дейностите на МИГ 

Текущо през 

годината 

Външна услуга 

Екип 

5 Текуща разяснителна 

работа с местната 

общност 

Текуща консултация, срещи и 

разходи с потенциални 

бенефициенти и представители на 

местната общност с идеи и 

намерения да разработват 

проекти към СВОМР. 

Текущо през 

годината 

Екип 

6 Организиране на 

информационни срещи 

за най-малко 10 

участника 

Провеждане на информационни 

срещи за местни лидери и за 

уязвими групи и застрашени от 

бедност целеви групи, 

включително ром и, свързани с 

подготовка, изпълнение и 

отчитане на проекти и други, 

свързани с популяризиране на 

стратегията за ВОМР и прилагане 

на подхода. 

Съгласно 

Годишен план 

за дейности 

през 2018г. 

Външна услуга 

Екип 

7 Организиране на 

двудневно обучение за 

местни лидери за най-

малко 20 участника 

МИГ ще проведе двудневни 

обучения за местни лидери от 

различни целеви групи. 

Съгласно 

Годишен план 

за дейности 

през 2018г. 

Външна услуга 

Екип 
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8 Публични отношения Организиране на срещи на МИГ, 

разходи за работа в мрежа, 

участие на екипа и членовете на 

колективния върховен орган в 

срещи с други МИГ и други; 

Съгласно 

Годишен план 

за дейности 

през 2018г. 

Екип 
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