
Годишен доклад за дейността

на Сдружение „Местна инициативна група - Попово” за 2017 година

по чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ

Сдружение “Местна инициативна група – Попово” е самостоятелно юридическо
лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза,
учредено съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел Решение
№66 от 26.04.2010 г. на Търговищки окръцен съд, с Удостоверение № 008 от
24.06.2010 г. е вписано в централния регистър на юридическите лица с
нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност на
Министерството на правосъдието, под № 201000624008. Седалище и адрес на
управление са гр.Попово, обл. Търговище, пл.”Ал.Стамболийски” № 2, ет.4.

Основните цели на МИГ - ПОПОВО са:

1. Подпомагане развитието на територията на Община Попово чрез
развиване и утвърждаване на европейските практики и подходи за
децентрализирано развитие на селските райони, включително чрез
подхода ВОМР, подпомаган от Европейския земеделски фонд за развитие
на селските райони, наричано местно развитие в рамките на подхода
LEADER;

2. Създаване и поддържане на капацитет за успешно прилагане и
изпълнение на Стратегия за местно развитие;

3. Помагане на изграждане на гражданско общество, демократизация и
прозрачност в дейността на централните и местните органи на управление,
чрез осъществяване на граждански инициативи и сътрудничество с
държавни институции, местни и регионални власти;

4. Повишаване цялостната атрактивност и привлекателност на населените
места от Община Попово като място за достоен и интересен начин на
живот при запазване на местната идентичност;

5. Насърчаване обмена на опит между отделните местни инициативни
групи в други селски райони на страната и чужбина.

1. Управление на Местната инициативна група.
Описание на действията/промените, които засягат управлението на стратегията
за ВОМР, органите на управление, функционирането на офиса на МИГ, промени
в състава (ако има такива)

През отчетния период няма настъпили промени свързани с управлението
на МИГ-Попово.

Органи на управление на Сдружение „МИГ-Попово“ са:



 Общо събрание;
 Управителен  съвет в състав от 7 лица;
 Председател на УС;
 Изпълнителен директор, избран от УС.

Структурата на МИГ-Попово е представена в следната Органограма:

ОБЩО СЪБРАНИЕ

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ЕКСПЕРТ ДРУГИ СЛУЖИТЕЛИ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА

СТРАТЕГИЯТА

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ е колективен върховен орган за управление на
МИГ - ПОПОВО и се състои от  всички членове на сдружението или посочени
от тях лица. Общото събрание на МИГ-Попово се състои от 30 юридически лица
и 6 физически лица. Процентното съотношение на трите сектора в Общото
събрание на МИГ- Попово е както следва: публичен сектор – 11,11 %,
нестопански сектор – 47,22%, стопански сектор – 41,67. В Общото събрание са
обхванати повече от две НПО и повече от двама представители на частния
сектор. Броят на членовете на колективния върховен орган /Общо Събрание/ е
над 30 члена, включени са представители на над 50% от населените места на
територията на МИГ (18) и са представени над 70 % от групите заинтересовани
страни на територията.

Функциите  и отговорностите на Общото събрание са описани в чл. 26 ал.
1 от Устава за устройство и дейността на Сдружение за осъществяване на



дейност в обществена полза „МИГ-Попово“, публикуван на интернет
страницата на МИГ-а.

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ е колективен орган за управление на МИГ -
ПОПОВО. УС се състои от 7  лица. Процентното съотношение на трите сектора
в Управителния съвет  на МИГ-Попово е както следва: публичен сектор – 28,57
%, нестопански сектор – 28,57 %, стопански сектор – 42,86 %.

Правомощията на УС са разписани в чл. 34 ал. 1 от Устава за устройство и
дейността на Сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза
„МИГ-Попово.

Във връзка с прилагането на Стратегия за Водено от общностите местно
развитие, Управителният съвет:

-Приема Стратегията за ВОМР, с която да кандидатства за финансиране
пред УО на ПРСР;

- Прилага одобрената Стратегия за ВОМР, актуализира я при
необходимост и организира нейното изпълнение при спазване на нормативните
изисквания и договорните задължения към финансиращите институции;

- Приема доклада за прилагане на Стратегията за ВОМР, изготвен от
Изпълнителния директор;

- Утвърждава критериите за избор на външни експерти, наемани от МИГ –
ПОПОВО;

- Избира външни експерти за участие в Комисията за избор на проекти;

- Приема правила за работата на Комисията за избор на проекти;

Управление на МИГ: МИГ-Попово се представлява от Председателя на
УС и от  Изпълнителния директор, заедно и поотделно.

Председателят на УС представлява Управителния съвет. Председателят на
УС представлява МИГ – Попово пред държавните и общински органи,
правораздавателните органи и други физически и юридически лица в страната и
чужбина и подписва договорите с финансиращите институции;

Изпълнителният директор осъществява оперативното управление на
МИГ - ПОПОВО. Изпълнителният Директор се избира и назначава от УС. За
дейността си изпълнителния директор се отчита пред УС.

Механизъм за вземане на решение: Процедурите и механизмът за
вземане на решение от органите на МИГ-Попово са описани в Устава за
устройство и дейността на Сдружение за осъществяване на дейност в



обществена полза „МИГ-Попово“.

С решение № 46 по Протокол № 5 от 25.02.2016 г. на Общински съвет
гр.Попово Община Попово е осигурила на МИГ-Попово помещения за
самостоятелен офис, състоящ се от три офис стаи на петия етаж в сграда на
Община Попово.За осигуряване на достъп до офиса за хора с увреждания на
входа на сграда е поставен звънец.  Едната от предоставените офис стаи се
използва като помещение за срещи и заседания, различно от работното.
Осигурено е и архивно помещение с метални шкафове за съхраняване на
документацията, подлежаща на съхранение.

МИГ-Попово разполага със следната  офис техника и  оборудване:

 компютър – стационарен – 4 бр.
 компютър – преносим – 1 бр.
 дигитална видеокамера – 1 бр.
 дигитален фотоапарат – 1 бр.
 мултифункционално устройство /принтер, скенер, копир, факс/ – 2

бр.
 мултимедиен прожектор – 1 бр.
 екран за мултимедиен прожектор – 1 бр.
 копирна машина – 1 бр.
 офис шкаф – 4 бр.
 метален шкаф – 2 бр.
 заседателна маса за 10 човека – 1 бр.
 офис стол – 6 бр.
 посетителски стол – 10 бр.
 шредер – 1бр.
 ламинатор – 1 бр.
 подвързваща машина – 1 бр.
 климатик – 1 бр.
 бюро – 4 бр.

2. Персонал на Местната инициативна група.

Описание на екипа, ангажиран с прилагането на стратегията за ВОМР,
промените, които засягат екипа, ако има такива и т.н.

Във връзка с прилагането на Стратегията за ВОМР, щатното разписание на
МИГ – ПОПОВО е съобразено с  изискванията  за наличие на минимален
капацитет, а именно: Изпълнителен директор и Експерт по прилагане на



стратегията за ВОМР на пълен работен ден, отговарящи на изискванията на чл.
13 ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 22.

За посочените минимални позиции са съставени длъжностни
характеристики, в които подробно са описани изискванията за заемане на
длъжността, правата, задълженията, подчиненост и взаимодействие за всяка
длъжност.

3. Реализирани дейности

Със заповед № РД 09-351 от 12.04.2017 г. на зам. министър и ръководител
на УО на ПРСР 2014-2020 г. е одобрено ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ на
планирани дейности и разходи по подмярка 19.4 „Текущи разходи и
популяризиране на стратегия за местно развитие“ от Програмата за развитие на
селските райони 2014 – 2020 г. на сдружение „Местна инициативна група –
Попово“ за 2017 г.  в размер на 169 152,60 лв.

3.1Дейности, свързани с управление на стратегията:

Одобрените дейности, включват разходи за провеждане на 2 двудневни
обучение на екипа и членове на колективния върховен орган във връзка с
прилагането на стратегията за местно развитие, както следва:

 в периода  07- 08 септември 2017 г.  двудневно обучение на екипа на
МИГ - Попово на тема: „Управленски подходи, принципи и методи
при прилагане на СВОМР за територията на МИГ- Попово при
представен доклад от проведено проучване на осведомеността,
потребностите и готовността на потенциалните бенефициенти за
разработване на проекти по Стратегията за ВОМР за територията на
МИГ-Попово“.

Обучението се проведе  съгласно Договор РД 50-142/21.10.2016 г./2-2017
г. сключен между Сдружение „МИГ – Попово“ и Творческа Аналитична Група
„Общество и природа“  с цел подпомагане изпълнението на Споразумение за
изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие  № PД 50-
142/21.10.2016 г. по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014



– 2020 г. и заповед № РД 09-351/12.04.2017 г. за одобрение на планирани
разходи и дейности на МИГ-Попово за 2017 г.

В обучението като обучаеми  участваха екипът на МИГ – Попово, общо 10
лица, от които  7  члена на върховния управителен орган и 3 – ма от персонала.

Организацията на обучението се състоеше в осигуряване на: кафе-паузи,
зала, лектор, консумативи  и хартия. Всеки участник получи  лична папка с
материали от обучението.

Обосновка:

- член 34 от Регламент (ЕС) № 1303/201 задачите на МИГ по прилагане на
Стратегиите за ВОМР  включват изграждане на капацитета на местните
участници за разработване и изпълнение на операции, включително поощряване
на способностите им за управление на проекти;

- член 62 от Глава четвърта, раздел ІІ от Наредба № 22 от 14 декември
2015 г. МИГ е длъжна информира и подпомага подготовката на проекти на
потенциалните кандидати.

- В Стратегията за ВОМР за територията на МИГ-Попово е заложено тя да
бъде  обект на мониторинг по време на целия период на изпълнение,  с цел да се
направи оценка на напредъка към постигането на нейните общи и специфични
цели спрямо ясно установени индикатори, описани в т. 9, както и да се позволи
нанасянето на всякакви необходими корекции в приоритетите за политиката и
финансирането. Мониторингът ще бъде използван и като средство за оценяване
на начина, по който са засегнати въпросите за равенството между половете и
недопускането на дискриминация в дейностите по стратегията. Необходимостта
от изграждане на умения на екипа и членовете на колективния върховен орган
на МИГ за вземане на управленски решения, свързани с прилагането на
одобрената стратегия подчинени на принципите на безпристрастност;
независимост; правдоподобност; прозрачност; полезност и участие на
заинтересованите страни е в основата на избора на темата на обучението.
Управленският подход изразява позицията, гледната точка на субекта на
управление и дава насочеността в развитието на управленския процес. Той
определя и начина на управление на системите. Принципът на управление е
съвкупност от основни изходни теоретични положения, правила в дейността на
организацията, които са пряко свързани с управленския процес. Той може да се
разглежда още като правило за поведение на личността. Основната цел на
управленските принципи е разкриване на възможности за достигане на
оптимални резултати от развитието на организациите. Методите на управление
представляват съвкупност от способи и средства за въздействие на субекта на
управление върху управлявания обект във връзка с достигане на набелязаните



цели. Те се свързват с начините на въздействие върху управлявания обект.
Изборът на управленския метод определя целта на управлението и оказва
съществено влияние върху цялостния управленски процес. Ето защо
съвкупността от цели изисква комплексно използване на система от методи на
управление.

Цел на обучението: Обучението имаше за цел придобиване на знания,
практически умения и компетентности за прилагане на управленски подход,
даващ насоченост в развитието на управленския процес и определяне на начина
на управление на СВОМР при вземане на управленски решения, свързани с
прилагането на стратегията.

Резултати след обучението:

 придобити нови знания и компетенции,
 усвоени умения за групово взимане на решение и приложимостта им
 усвоени практики и съвети по вземане на решение в «трудни»

ситуации.

 в периода  19-20 декември  2017 г.   двудневно обучение на екипа на
МИГ - Попово на тема „Устойчиво развитие на местната икономика
и общности чрез насърчаване на социалното приобщаване и
съхраняване на демографския потенциал и ефективно усвояване на
средствата от СВОМР за територията на МИГ-Попово и
структурните фондове“

Обучението се проведе  съгласно Договор РД 50-142/21.10.2016 г./2-2017
г. сключен между Сдружение „МИГ – Попово“ и Творческа Аналитична Група
„Общество и природа“  с цел подпомагане изпълнението на Споразумение за
изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие  № PД 50-
142/21.10.2016 г. по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014
– 2020 г. и заповед № РД 09-351/12.04.2017 г. за одобрение на планирани
разходи и дейности на МИГ-Попово за 2017 г.

В обучението като обучаеми  участваха екипът на МИГ – Попово, общо 10
лица, от които  5-ма  члена на върховния управителен орган, 2-ма  на
колективния върховен орган  и  3-ма  от персонала на МИГ).

Организацията на обучението се състоеше в осигуряване на: кафе-паузи,
зала, лектор, консумативи  и хартия. Всеки участник получи  лична папка с
материали от обучението.



Обосновка:

- член 34 от Регламент (ЕС) № 1303/201 задачите на МИГ по прилагане на
Стратегиите за ВОМР включват изграждане на капацитета на местните
участници за разработване и изпълнение на операции, включително поощряване
на способностите им за управление на проекти;

- член 62 от Глава четвърта, раздел ІІ от Наредба № 22 от 14 декември
2015 г. МИГ е длъжна информира и подпомага подготовката на проекти на
потенциалните кандидати.

- новите предизвикателства  пред който се изправя МИГ-Попово през
новия програмен период 2014-2020 година прилагайки подхода ВОМР.
Иновативният характер на одобрената Стратегията за ВОМР за територията на
МИГ- Попово по отношение на работата с уязвимата група възрастни хора се
състои в поемането от МИГ-Попово на роля на участник, стимулиращ
публично-частни партьорства, изграждане на мрежи и насърчаване и развиване
на местен капацитет, съобразен с нуждите на възрастните хора. За да се справи с
предизвикателствата на демографските промени на територията партньорството
в МИГ-Попово е предвидено да се превърне в  платформа  за „социални
иновации“, което впоследствие да привлече допълнителни ресурси за своето
разрастване. Въвеждането на социалното приобщаване като хоризонтален
подход за територията играе важна роля за превръщане на Стратегията за ВОМР
във  стратегически документ с потенциал да стимулира иновациите, да
допринася за здравословния и активен начин на живот на възрастните хора и да
насърчава солидарността между поколенията. Обучението ще повиши знанията
на участниците по мярка  22 „Насърчаване на социалното приобщаване и
съхраняване на демографския потенциал за постигане на икономически растеж
на територията на МИГ-Попово“.

Цел на обучението: Обучението имаше за цел участниците да придобият
знания, практически умения и компетентности за прилагане на мярка  22
„Насърчаване на социалното приобщаване и съхраняване на демографския
потенциал за постигане на икономически растеж на територията на МИГ-
Попово“ от стратегията.

Програмата на обучението включваше теоретична подготовка и
практически занятия

Резултати след обучението:

 придобити нови знания и компетенции,
 подобрен   местен капацитет за действие;



 усвоени умения за създаване  на нов тип социални взаимоотношения
и сътрудничество.

През отчетният период са проведени и срещи на МИГ, както следва:

 заседания на УС на сдружение „МИГ- Попово”:
- на 25.01.2017 г по протокол № 1
- на 10.02.2017 г по протокол № 2
- на 07.03.2017 г по протокол № 3
- на 24.03.2017 г по протокол № 4
- на 20.06.2017 г по протокол № 5
- на 07.09.2017 г по протокол № 6
- на 13.09.2017 г по протокол № 7
- на 09.10.2017 г. по протокол № 8
- на 23.10.2017 г. по протокол № 9
- на 14.11.2017 г. по протокол № 10
- на 24.11.2017 г. по протокол № 11
- на 14.12.2017 г. по протокол № 12

 общо събрание на членовете на сдружението:
- на 05.04.2017 г. по протокол № 1
- на 25.09.2017 г. по протокол № 2

3.2 Дейности за популяризиране на стратегията за ВОМР на
територията на нейното изпълнение:

- за проучвания и анализи на съответната територия (териториални,
икономически, социални и други анализи и проучвания)

Неприложимо



- за популяризиране, информиране и публичност:

 Разходи за подръжка на интернет страница:

На 03.01.2017 г. Сдружение „МИГ-Попово“  сключи договор за услуга №
РД 50-142/21.10.2016 г./1  с „ЕМ ЕНД ЕС ТРЕЙД КОНСУЛТ“ ООД.

Избраният изпълнител извършва информационната поддръжка,
постоянното актуализиране на информацията, анализ на посещаемостта на сайта
и други дейности, свързани с популязиране дейността на МИГ-Попово.

През отчетния период на  уеб-страницата на сдружението - www.mig-
popovo.com е  публикувана  актуална информация и  документи, свързани с
прилагането на СВОМР за територията на МИГ- Попово. Информацията се
обновява периодично.

МИГ-Попово за осигуряване на публичност за своята дейност е
публикувала на интернет страницата си информация, съгласно разпоредбите на
Глава 5, чл. 86 от Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. 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 Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
издадена от  МЗХ и чл. 36  от Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. за прилагане на
подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от
общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите место
развитие“ от ПРСР за периода 2014-2020 г.

 за създаване и реализиране на публикации в печатни и
електронни медии, излъчвания в радио-телевизионни медии на
покани за организирани събития и други, свързани с
популяризиране дейността на МИГ

През отчетният период са направени публикации във вестник „Местен
вестник“ свързани с популяризиране дейността на МИГ – Попово, както следва:

- бр. 14 от 29 септември 2017 г.;
- бр. 16 от 27 октомври 2017 г.,
- бр. 19 от 8 декември 2017 г.;
- бр.  20 от 22 декември 2017 г.



 отпечатване на брошури, материали за обучение и други
печатни материали, изработване на рекламни материали и
други, свързани с популяризиране дейността на МИГ

На 01.09.2017  г. Сдружение „МИГ-Попово“  сключи договор за услуга №
РД 50-142/21.10.2016 г./3-2017 с фирма ОМИ СТУДИО“ ООД гр. Русе с
предмет: „Отпечатване на информационни, рекламни и други материали,
изработка и монтаж на билбордове“

Предметът на услугата  се състои в изготвяне и разпространение на
следните информационни материали:

1. Изработване на рекламни материали и други, свързани с
популяризиране дейността на МИГ;

2. Издаване на тримесечен бюлетин на МИГ, подготовка на текст,
разходи за предпечат;

3. Изработка и монтаж на билбордове за популяризиране на МИГ;
4. Изготвяне на материали, подпомагащи потенциалните получатели

на финансова помощ при разработването на дейности и подготовка на
заявленията – издаване на насоки за кандидатстване, указания и образци на
документи за кандидатстване по мерките от СВОМР

През отчетният периода са:

1. Изработени рекламни материали – 50 бр. ключодържатели, 50 бр.
шапки, 50 бр. тениски, 50 бр. флаш памет;

2. Издадени информационен бюлетин бр. 1/2017 г. и бр. 2/2017 г.
3. Изработени  и монтирани 8 бр. билбордове.
4. Изготвени и издадени Насоки за определяне на условията за

кандидатстване с проектни предложения и условията за изпълнение на
одобрените проекти към стратегията за Водено от общностите местно развитие
за територията на Местна инициативна група – Попово по подмярка 4.1
„Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства;

5. Изготвени и издадени Насоки за определяне на условията за
кандидатстване с проектни предложения и условията за изпълнение на
одобрените проекти към стратегията за Водено от общностите местно развитие
за територията на Местна инициативна група – Попово по подмярка 4.2
„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“;

6. Изготвени и издадени Насоки за определяне на условията за
кандидатстване с проектни предложения и условията за изпълнение на
одобрените проекти към стратегията за Водено от общностите местно развитие
за територията на Местна инициативна група – Попово по подмярка  7.2 „



Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура“.

 превод

С цел подпомагане изпълнението на Споразумение за изпълнение на
стратегия за Водено от общностите местно развитие  № PД 50-142/21.10.2016 г.
по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и
заповед № РД 09-351/12.04.2017 г. за одобрение на планирани разходи и
дейности на МИГ-Попово за 2017 г.  фирма ЕТ „ИНТЕРЛИНГВА – КР.
КОСТОВА – Л. ДИМИТРОВА“  извърши услугата – писмен превод от
английски на български език на текст от 30 преводачески страници.

- за организиране на обучения, семинари и информационни срещи за
местни лидери и за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи,
включително роми, свързани с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти и
други, свързани с популяризиране на стратегията за ВОМР и прилагане на
подхода

Съгласно Договор РД 50-142/21.10.2016 г./2-2017 г. сключен между
Сдружение „МИГ – Попово“ и Творческа Аналитична Група „Общество и
природа“  с цел подпомагане изпълнението на Споразумение за изпълнение на
стратегия за Водено от общностите местно развитие  № PД 50-142/21.10.2016 г.
по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и
заповед № РД 09-351/12.04.2017 г. за одобрение на планирани разходи и
дейности на МИГ-Попово за 2017 г. бяха проведени следните дейности:

 Информационни срещи  за най-малко 10 участника в 10 населени
места, извън общинския център общо 10 броя по график, както следва:

№ по
ред

Дата Място на провеждане Начален час



1 30.10.2017 г. кметство, с.Зараево 10:30

2 30.10.2017 г. кметство, с.Садина 14:30

3 31.10.2017 г. кметство, с.Светлен 10:30

4 31.10.2017 г. читалище, с.Априлово 14:30

5 01.11.2017 г. читалище, с.Кардам 10:30

6 01.11.2017 г. пенсионерски
клуб,с.Медовина

10:30

7 01.11.2017 г. читалище, с.Дриново 14:30

8 01.11.2017 г. читалище, с.Глогинка 14:30

9 02.11.2017 г. читалище, с.Гагово 10:30

10 02.11.2017 г. читалище, с.Водица 14:30

 Обучения на местни лидери, структурирани в следните учебни модули:

 В периода 26 - 27.10.2017 г. - двудневно обучение  за най-малко 20
участника на тема: „Разработване, управление и отчетност на проекти по
Стратегията за ВОМР за територията на МИГ-Попово“

Обосновка:

- член 34 от Регламент (ЕС) № 1303/201 задачите на МИГ по прилагане на
Стратегиите за ВОМР  включват изграждане на капацитета на местните
участници за разработване и изпълнение на операции, включително поощряване
на способностите им за управление на проекти;

- член 62 от Глава четвърта, раздел ІІ от Наредба № 22 от 14 декември
2015 г. МИГ е длъжна информира и подпомага подготовката на проекти на
потенциалните кандидати

Цел на обучението: Обучението имаше за цел придобиване на знания и
практически умения от участниците за ефективно кандидатстване, изпълнение и
отчитане на проект по СВОМР.

Целева група: Местни лидери от територията на  МИГ – Попово – най -



малко 20 участници

Резултати след обучението:

 придобити нови знания и компетенции;
 изграден човешки и управленски потенциал

 В периода 18-19.12.2017 г. - двудневно обучение за най-малко 20
участника на тема: „Оценка на проектите подадени към СВОМР за територията
на МИГ-Попово и работа на КИП“.

Обосновка:

- член 34 от Регламент (ЕС) № 1303/201 задачите на МИГ по прилагане на
Стратегиите за ВОМР  включват получаване и оценяване на заявления за
подкрепа;

- член 62 т. 8 от Глава четвърта, Раздел ІІ Задължения на страните по
споразумението за изпълнение на стратегия за ВОМР във връзка с изпълнението
на стратегията за ВОМР от Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. МИГ е длъжна
да извършва подбор на проекти и определя размера на финансовата помощ.

Цел на обучението: Обучението имаше за цел придобиване на знания и
практически умения от участниците за ефективно оценяване  на проект и
запознаване с процедурата и обективните критерии за подбор на проекти към
стратегията за ВОМР за територията на МИГ - Попово.

Целева група: Местни лидери от територията на  МИГ – Попово – най -
малко 20 участници

Резултати след обучението:

 придобити нови знания и компетенции;
 изграден човешки и управленски потенциал

Извършени разходи през отчетният период:

- По Споразумение РД 50-142/21.10.2016 г.: 105 073,24 лева.

Приходи от други дейности за набиране на средства:

- членски внос – 2330 лв.



- други приходи – 100 лв.

25.01.2018 г. Изготвил: инж.М.Радева
изп. директор


