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общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския 
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ПРОГРАМА  

ЗА 

ДВУДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА 

„ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ“ 

Гр. Сливо поле 

 

✓ Вид на обучението: Двудневно обучение за представители на КВО и УС на МИГ  за 

най-малко 10 участника. 

✓ Обучението е предназначено за членове на Управителния съвет (УС) и КВО 

(Общото събрание) на МИГ –Тутракан-Сливо поле. 

✓ Структура на обучението - 80% теория /20% практика / казуси, беседи и др. 

✓ Дата: 2 и 3 ноември 2018г. 

✓ Място: гр. Сливо поле, Заседателна зала на община Сливо поле; 

✓ Брой учебни часове: 6 

✓ Времетраене на един учебен час: 45 мин. 

 

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО ПЪРВИ ДЕН: 

Дата 02.11.2018г. 

 

Час Обучителен модул 

10.00ч.-10.15ч.: Регистрация и получаване на обучителни материали за първи ден 

10.15ч.-10.30ч. Представяне на участниците и програмата на обучението  

10.30ч.-11.15ч. Модул: Оценка на проектни предложения-същност. 

11.15ч.-12.00ч. Модул: Нормативна база, свързана с оценка на проектни 

предложения по ПРСР. 

12.00ч.-12.45ч. Модул: Вътрешни правила за оценка на проектни предложения по 

ПРСР-първа част 

12.45ч.-13.15ч. Обяд 

13.15ч.-14.00ч. Модул: Вътрешни правила за оценка на проектни предложения по 

ПРСР-втора част 

14.00ч.-14.45ч. Модул: Правила за работа на КППП по ПРСР-първа част. 

14.45.-15.15ч. Кафе  - пауза 

15.15.ч.-16.00ч. Модул: Правила за работа на КППП по ПРСР-втора част. 

16.00.ч.-16.30ч. Практически модул: оценка на цели, дейности и резултати на 

проектно предложения 

16.30ч.-17.00ч. Приключване на обучението, попълване на анкетни карти.  

http://www.eufunds.bg/
http://www.mig.tutrakan-slivopole.bg/
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ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО ВТОРИ  ДЕН: 

Дата 03.11.2018г. 

 

Час Обучителен модул 

10.00ч.-10.15ч.: Регистрация и получаване на обучителни материали за втори  ден 

10.15ч.-10.30ч. Обратна връзка за научените уроци от първия ден. Въпроси и 

отговори. 

10.30ч.-11.15ч. Модул: Специфика на етап ОАСД за проекти по публични мерки 

11.15ч.-12.00ч. Модул: Специфика на етап ОАСД за проекти по частни мерки 

12.00ч.-12.45ч. Модул: Специфика на етап ТФО за проекти по публични мерки 

12.45ч.-13.15ч. Обяд 

13.15ч.-14.00ч. Модул: Специфика на етап ТФО за проекти по частни мерки  
14.00ч.-14.45ч. Модул: Оценка на бизнес план по ПРСР 

14.45.-15.15ч. Кафе  - пауза 

15.15.ч.-16.00ч. Модул: Комуникация с бенефициенти по време на оценителния 

процес. 

16.00.ч.-16.30ч. Практически модул: оценка на икономически показатели в проекта 

16.30ч.-17.00ч. Приключване на обучението, попълване на анкетни карти.  
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