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ЗАЯВКА ЗА ОБУЧЕНИЕ

До Фондация “МИГ – Попово”

С настоящата заявка бих желал/а да участвам в следните обучения, организирани от Фондация „МИГ-
Попово” :

Тема на обученията:

  „Запознаване с  добри практики на подхода Лидер в ЕС”

  „Идентифициране проектни идеи и реализирането им  по СМР”

  „Изпълнение и отчитане на проекти към СМР”

  „Обучение на местни лидери от уязвими групи /жени, младежи, роми/ за  придобиване на знания за 
разработване на проектни предложения по СМР”

Продължителност на обучението :
3-4 часа 

  1 ден 
2 дена 

Кога да се проведе обучението :
  през седмицата , в работно време 
  през седмицата, след работно време 
  през уикенда 

Къде да се проведе обучението :
  в рамките на града 
  извън града 

Желая да получа материали предварително

  Да, за да се запозная преди обучението
   Не, предпочитам да получа такива на място в деня на обучението

Заявката е подадена от :



                                                                                                              
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони –

Европа инвестира в селските райони
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 4 27 26

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

Име, фамилия
Тел./факс, GSM

e-mail

С уважение,
.......................................
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