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ПРОГРАМА  
ЗА 

ДВУДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА 
„ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ ПО СВОМР за мерките от ОПОС и 

ОПИК“ 
гр.Сливо поле  

 
 Вид на обучението: организиране и провеждане на двудневно обучение, свързано с 

подготовка на проекти към СВОМР за мерките от ОПОС и ОПИК, за най-малко 
десет участници. 

 Обучението е предназначено за местни лидери от територията  на МИГ –Тутракан-
Сливо поле. 

 Структура на обучението - 80% теория /20% практика / казуси, беседи и др. 
 Дата:12-13 април 2019г. 
 Място: гр.Сливо поле, заседателна зала на Общински съвет 
 Брой учебни часове: 6 
 Времетраене на един учебен час: 45 мин. 

 
 

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО ПЪРВИ ДЕН: 
Дата 12 април 2019г. 

 
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:. Същност на проекта 
11.15ч.-12.00ч. Модул: Оценка на нужди и потребности, мотивиране на проект 

12.00ч.-12.45ч. Модул: Разработване на проект по Мярка 109 ОПОС-първа част 
12.45ч.-13.15ч. Обяд 
13.15ч.-14.00ч. Модул: Разработване на проект по Мярка 109 ОПОС-втора част 

14.00ч.-14.45ч. Модул: Структуриране на информация във формуляр за 
кандидатстване по Мярка 109 ОПОС 

14.45.-15.15ч. Кафе  - пауза 

15.15.ч.-16.00ч. Модул: Подготовка на документи на кандидата към Условия за 
кандидатстване по Мярка 109 ОПОС 

16.00.ч.-16.30ч. Практически модул в ИСУН 
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16.30ч.-17.00ч. Приключване на обучението, попълване на анкетни карти.  

 
 

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО ВТОРИ  ДЕН: 
Дата 13 април 2019 

 
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: Разработване на проект по Мярка  ОПИК 1-първа част 
11.15ч.-12.00ч. Модул: Разработване на проект по Мярка  ОПИК 1-втора част 

12.00ч.-12.45ч. Модул: Структуриране на информация във формуляр за 
кандидатстване по Мярка ОПИК 1. 

12.45ч.-13.15ч. Обяд 

13.15ч.-14.00ч. Модул: Основни изисквания при разработване на бизнес план 
14.00ч.-14.45ч. Модул: Подготовка на документи на кандидата към Условия за 

кандидатстване по Мярка ОПИК 1 
14.45.-15.15ч. Кафе  - пауза 
15.15.ч.-16.00ч. Модул: Практически модул в ИСУН 
16.00.ч.-16.30ч. Практически модул: „От добрата идея до финансирания проект“ 
16.30ч.-17.00ч. Приключване на обучението, попълване на анкетни карти.  

 


