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ПРОГРАМА  

ЗА 

Организиране и провеждане на еднодневно обучение: 

 Тема „Обучение на местни лидери за писане на проекти по ПРСР“ 

-  „Как да разработим качествен и успешен проект към МИГ“ 

Гр. Тутракан 

Дата: 2 август 2021 година 

 

✓ Вид на обучението: Еднодневно обучение за изграждане и/или актуализиране на 

знания и умения за писане на проекти по ПРСР; 

✓ Обучението е предназначено за  местни лидери от територията на община 

Тутракан; 

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

✓ Дата: 2 август  2021г. 

✓ Място: гр. Тутракан , Заседателна зала на ОбА 

✓ Брой учебни часове: 6 

✓ Времетраене на един учебен час: 40 мин. 

 

 

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО: 

Дата 2 август 2021г. 

 

Час Обучителен панел: 

10.00ч.-10.30ч.: Регистрация и получаване на обучителни материали  

10.30ч.-10.50ч. Запознаване с участниците, представяне на Програмата, споделяне 

на  очакванията за обучението 

10.50ч.-11.30ч. Панел:. Същност на проекта. Оценка на нужди и потребности, 

мотивиране на проект. 

11.30ч.-12.10ч. Панел: Какво е успешен проект? Как да постигнем добри 

резултати. 

12.10ч.-12.50ч. Панел: Разработване на проект към СВОМР. Структуриране на 

информация за индикатори в проекта. 

12.50ч.-13.30ч. Обяд 
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13.30ч.-14.10ч. Панел: Особености при разработване на бюджет на проекта. 

Основни изисквания при разработване на бизнес план. 

14.10ч.-14.50ч. Панел: Видове документи и приложения към проекта. 

14.50.-15.10ч. Кафе  - пауза 

15.10.ч.-15.50ч. Панел: Работа с ИСУН. Структуриране на проект в ИСУН. 

15.50.ч.-16.30ч. Практически модул: „Моята идея направих в  проект“ 

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