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ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ   2007 – 2013 г.

ФОНДАЦИЯ ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ПОПОВО”
7800 Попово, пл.”Ал. Стамболийски” 2, ет. 4, тел./факс +359 608 42726

www.mig-popovo.com ; e-mail : office@mig-popovo.com

УТВЪРДИЛ: 
……………………………………. 

   Ивайло Иванов

/Председател на УС на Фондация „МИГ – Попово”/

План за информационни и консултантски дейности за 2013 г. 

по прилагане на Стратегия за местно развитие на територията на 
община Попово 

Комуникационна дейност Цел Отговорен Период на 
изпълнение

Бюджет

Лв. (с ДДС)

Показатели

Публичност на стратегията за местно развитие

Публично оповестяване 
стартирането на прием на 
проекти по мерките от СМР на 
Фондация „МИГ-Попово”

Информираност, 
позитивни 
послания, 
идентичност на 
проекта

Екип по 
прилагане на 
СМР 

януари 2013 Публикация в общински 
вестник

Излъчена радио реклама.

Поддържане информацията на  
уеб-сайт по проекта

-публикуване новини свързани с 
дейността на Фондация „МИГ-

Информираност 
за статуса на 
проекта, 
възможност за 
обратна връзка 

Екип по 
прилагане на 
СМР 

януари  2013
декември 2013

(след одобрение)

90 лв /мес

(съгласно 
заявление за 
одобрение на 
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Попово”

-информация и документи по 10-
те мерки включени в СМР на 
Фондация „МИГ-Попово”

- материали от обучения / инф. 
събития (след провеждането им)

-  обяви и покани;

чрез интернет 
форума

планираните 
дейности и 
разходи за 
2013 г.)

Регулярни публикации в медии Информираност, 
позитивни 
послания, 
идентичност на 
проекта

Екип по 
прилагане на 
СМР 

януари  2013
декември 2013

(след одобрение)

950 лв.

(съгласно 
заявление за 
одобрение на 
планираните 
дейности и 
разходи за 
2013 г.)

Брой публикации

Изработване на рекламни 
материали на МИГ /тениски; 
химикали;   тефтери; чаши/

Информираност, 
позитивни 
послания, 
идентичност на 
проекта

Екип по 
прилагане на 
СМР 

(след одобрение) 3000 лв.

(съгласно 
заявление за 
одобрение на 
планираните 
дейности и 
разходи за 
2013 г.)

Изработени рекламни 
материали

Изработка и монтаж на табели и 
билбордове за популяризиране на 
проекта

Информираност,
позитивни 
послания, 
идентичност на 

Екип по 
прилагане на 
СМР 

(след одобрение) 6500 лв. 

(съгласно 
заявление за 

Брой изработени табели и 
билбордове
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проекта одобрение на 
планираните 
дейности и 
разходи за 
2013 г.)

Публичност и контакт с медиите

Издаване на тримесечен бюлетин 
на МИГ

Информираност, 
позитивни 
послания, 
идентичност на 
проекта

Екип по 
прилагане на 
СМР 

януари 2013
септември 2013

5220 лв.

(съгласно 
заявление за 
одобрение на 
планираните 
дейности и 
разходи за 
2013 г.)

Брой издадени бюлетини

Радио интервюта Информираност Екип по 
прилагане на 
СМР 

През цялата 

2013 г.

Излъчени интервюта

Покани до медиите за участие в 
събития, срещи, публични 
обучения

Привличане 
интереса на 
медиите и 
подкрепа за 
изпълнението

Техн. асистент През цялата 

2013 г.

- Брой покани

Информационни срещи, семинари, конференции

Мобилни информационни дни –
информационни срещи с 
потенциални кандидати във

Информиране на 
заинтересованите 
страни

Екип по 
прилагане на 
СМР 

февруари

2013 г.

-
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населени места от територията на 
общината. Мултимедийна 
презентация на мерките от СМР 
на Фондация „МИГ-Попово”

-срещи с потенциални 
бенефициенти от следните 
населени места на територията на 
МИГ:

с. Светлен – м. февруари

с. Кардам – м. февруари

с. Паламарца – м. февруари

с. Славяново – м. февруари

с. Садина – м. февруари

с. Водица – м. февруари

с. Ломци -  м. февруари

с. Гагово – м. февруари

с. Ковачевец – м. февруари

Семинар с 20 участника на тема " 
Добри практики по подхода 
Лидер в ЕС приложими в община 
Попово"

Информиране на 
заинтересованите 
страни

Екип по 
прилагане на 
СМР 

(след одобрение) 1500 лв.

(съгласно 
заявление за 
одобрение на 
планираните 
дейности и 
разходи за 
2013 г.)
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Еднодневна конференция с 20 
участници на тема " Перспективи 
и възможности за местно
развитие на МИГ-Попово  през 
следващия програмен период "

Информиране на 
заинтересованите 
страни

Екип по 
прилагане на 
СМР 

(след одобрение) 1075 лв. 

(съгласно 
заявление за 
одобрение на 
планираните 
дейности и 
разходи за 
2013 г.)

Приемен график за консултации в 
офиса на “МИГ-Попово”

Информиране на 
заинтересованите 
страни

Екип по 
прилагане на 
СМР 

януари-декември

2013 г.

/всеки ден 

9.00-17.00/

-

Организиране на обучения за целевите групи от СМР на Фондация 
„МИГ-Попово”

Обучение на местни лидери за 
запознаване с  добри практики на 
подхода Лидер в ЕС, приложими 
в община Попово 2 дни х 15 
човека

Информираност, 
обществен 
интерес и 
подкрепа за 
изпълнение 
целите на проекта

Екип по 
прилагане на 
СМР 

(след одобрение) 5000  лв.

(съгласно 
заявление за 
одобрение на 
планираните 
дейности и 
разходи за 
2013 г.)

Брой обучени местни лидери

Брой попълнени формуляри за 
оценка на събитието

Обучение на местни лидери за 
идентифициране проектни идеи и 
реализирането им  по  СМР - 2 

Информираност, 
обществен 
интерес и 

Екип по 
прилагане на 
СМР 

(след одобрение) 5000 лв.

(съгласно 
заявление за 

Брой обучени местни лидери

Брой попълнени формуляри за 
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дни x 36 човека подкрепа за 
изпълнение 
целите на проекта

одобрение на 
планираните 
дейности и 
разходи за 
2013 г.)

оценка на събитието

Обучение на местни лидери -
публични бенефициенти за 
изпълнение и отчитане на 
проекти към СМР 1 ден х 15 
човека

Информираност, 
обществен 
интерес и 
подкрепа за 
изпълнение 
целите на проекта

Екип по 
прилагане на 
СМР 

(след одобрение) 1000 лв.

(съгласно 
заявление за 
одобрение на 
планираните 
дейности и 
разходи за 
2013 г.)

Брой обучени местни лидери

Брой попълнени формуляри за 
оценка на събитието

Обучение на местни лидери –
частни бенефициенти за 
изпълнение и отчитане на 
проекти към СМР 1 ден х 15 
човека

Информираност, 
обществен 
интерес и 
подкрепа за 
изпълнение 
целите на проекта

Екип по 
прилагане на 
СМР 

(след одобрение) 1000 лв.

(съгласно 
заявление за 
одобрение на 
планираните 
дейности и 
разходи за 
2013 г.)

Брой обучени местни лидери

Брой попълнени формуляри за 
оценка на събитието

Обучение на местни лидери от 
уязвими групи за придобиване на 
знания за разработване на 
проектни предложения по СМР -
2 дни x 15 човека

Информираност, 
обществен 
интерес и 
подкрепа за 
изпълнение 
целите на проекта

Екип по 
прилагане на
СМР 

(след одобрение) 2000 лв.

(съгласно 
заявление за 
одобрение на 
планираните 
дейности и 
разходи за 
2013 г.)

Брой обучени местни лидери

Брой попълнени формуляри за 
оценка на събитието
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УТВЪРДИЛ: 

……………………………………. 

   Ивайло Иванов


/Председател на УС на Фондация „МИГ – Попово”/

План за информационни и консултантски дейности за 2013 г. 

по прилагане на Стратегия за местно развитие на територията на община Попово 


		Комуникационна дейност

		Цел

		Отговорен

		Период на изпълнение

		Бюджет


Лв. (с ДДС)

		Показатели



		

		Публичност на стратегията за местно развитие

		



		Публично оповестяване стартирането на прием на проекти по мерките от СМР на Фондация „МИГ-Попово”

		Информираност, позитивни послания, идентичност на проекта

		Екип по прилагане на СМР 

		януари 2013

		

		Публикация в общински вестник


Излъчена радио реклама.



		Поддържане информацията на  уеб-сайт по проекта


-публикуване новини свързани с дейността на Фондация „МИГ-Попово”


-информация и документи по 10-те мерки включени в СМР на Фондация „МИГ-Попово”

- материали от обучения / инф. събития (след провеждането им)


-  обяви и покани;

		Информираност за статуса на проекта, възможност за обратна връзка чрез интернет форума

		Екип по прилагане на СМР 

		януари  2013 

декември 2013

(след одобрение)



		90 лв /мес

(съгласно заявление за одобрение на планираните дейности и разходи за 2013 г.)

		



		Регулярни публикации в медии

		Информираност, позитивни послания, идентичност на проекта

		Екип по прилагане на СМР 

		януари  2013 

декември 2013

(след одобрение)



		950 лв.

(съгласно заявление за одобрение на планираните дейности и разходи за 2013 г.)

		Брой публикации



		Изработване на рекламни материали на МИГ /тениски; химикали;   тефтери; чаши/

		Информираност, позитивни послания, идентичност на проекта

		Екип по прилагане на СМР 

		(след одобрение)



		3000 лв. 

(съгласно заявление за одобрение на планираните дейности и разходи за 2013 г.)

		Изработени рекламни материали



		Изработка и монтаж на табели и билбордове за популяризиране на проекта

		Информираност, позитивни послания, идентичност на проекта

		Екип по прилагане на СМР 

		(след одобрение)



		6500 лв. 


(съгласно заявление за одобрение на планираните дейности и разходи за 2013 г.)

		Брой изработени табели и билбордове



		

		Публичност и контакт с медиите




		



		Издаване на тримесечен бюлетин на МИГ

		Информираност, позитивни послания, идентичност на проекта

		Екип по прилагане на СМР 

		януари 2013 

септември 2013



		5220 лв. 

(съгласно заявление за одобрение на планираните дейности и разходи за 2013 г.)

		Брой издадени бюлетини





		Радио интервюта

		Информираност

		Екип по прилагане на СМР 

		 През цялата 

2013 г.

		

		Излъчени интервюта



		Покани до медиите за участие в събития, срещи, публични обучения

		Привличане интереса на медиите и подкрепа за изпълнението

		Техн. асистент

		 През цялата 

2013 г.

		-

		Брой покани



		

		Информационни срещи, семинари, конференции

		



		Мобилни информационни дни – информационни срещи с потенциални кандидати във населени места от територията на общината. Мултимедийна презентация на мерките от СМР на Фондация „МИГ-Попово”


-срещи с потенциални бенефициенти от следните населени места на територията на МИГ:


с. Светлен – м. февруари


с. Кардам – м. февруари


с. Паламарца – м. февруари


с. Славяново – м. февруари


с. Садина – м. февруари


с. Водица – м. февруари


с. Ломци -  м. февруари


с. Гагово – м. февруари


с. Ковачевец – м. февруари

		Информиране на заинтересованите страни

		Екип по прилагане на СМР 

		февруари


2013 г.

		-

		



		Семинар с 20 участника на тема " Добри практики по подхода Лидер в ЕС приложими в община Попово"

		Информиране на заинтересованите страни

		Екип по прилагане на СМР 

		(след одобрение)

		1500 лв. 

(съгласно заявление за одобрение на планираните дейности и разходи за 2013 г.)

		



		Еднодневна конференция с 20 участници на тема " Перспективи и възможности за местно развитие на МИГ-Попово  през следващия програмен период "

		Информиране на заинтересованите страни

		Екип по прилагане на СМР 

		(след одобрение)

		1075 лв. 


(съгласно заявление за одобрение на планираните дейности и разходи за 2013 г.)

		



		Приемен график за консултации в офиса на “МИГ-Попово”



		Информиране на заинтересованите страни

		Екип по прилагане на СМР 

		януари-декември


2013 г.


/всеки ден 


9.00-17.00/ 

		-

		



		

		Организиране на обучения за целевите групи от СМР на Фондация „МИГ-Попово”

		



		Обучение на местни лидери за запознаване с  добри практики на подхода Лидер в ЕС, приложими в община Попово 2 дни х 15 човека

		Информираност, обществен интерес и подкрепа за изпълнение целите на проекта

		Екип по прилагане на СМР 

		(след одобрение)

		5000  лв.


(съгласно заявление за одобрение на планираните дейности и разходи за 2013 г.)

		Брой обучени местни лидери


Брой попълнени формуляри за оценка на събитието



		Обучение на местни лидери за идентифициране проектни идеи и реализирането им  по  СМР - 2 дни x 36 човека

		Информираност, обществен интерес и подкрепа за изпълнение целите на проекта

		Екип по прилагане на СМР 

		(след одобрение)

		5000 лв.


(съгласно заявление за одобрение на планираните дейности и разходи за 2013 г.)

		Брой обучени местни лидери


Брой попълнени формуляри за оценка на събитието



		Обучение на местни лидери -  публични бенефициенти за изпълнение и отчитане на проекти към СМР 1 ден х 15 човека

		Информираност, обществен интерес и подкрепа за изпълнение целите на проекта

		Екип по прилагане на СМР 

		 (след одобрение)

		1000 лв.


(съгласно заявление за одобрение на планираните дейности и разходи за 2013 г.)

		Брой обучени местни лидери


Брой попълнени формуляри за оценка на събитието



		Обучение на местни лидери – частни бенефициенти за изпълнение и отчитане на проекти към СМР 1 ден х 15 човека

		Информираност, обществен интерес и подкрепа за изпълнение целите на проекта

		Екип по прилагане на СМР 

		 (след одобрение)

		1000 лв.


(съгласно заявление за одобрение на планираните дейности и разходи за 2013 г.)

		Брой обучени местни лидери


Брой попълнени формуляри за оценка на събитието



		Обучение на местни лидери от уязвими групи за придобиване на знания за разработване на проектни предложения по СМР - 2 дни x 15 човека

		Информираност, обществен интерес и подкрепа за изпълнение целите на проекта

		Екип по прилагане на СМР 

		 (след одобрение)

		2000 лв.


(съгласно заявление за одобрение на планираните дейности и разходи за 2013 г.)

		Брой обучени местни лидери


Брой попълнени формуляри за оценка на събитието







ФОНДАЦИЯ ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ПОПОВО”


7800 Попово, пл.”Ал. Стамболийски” 2, ет. 4, тел./факс +359 608 42726


www.mig-popovo.com ; e-mail : office@mig-popovo.com



