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 Този документ се издава от Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ с финансовата 
подкрепа по мярка 19.4  “Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. във връзка с изпълнение на Споразумение №РД 50-197/ 

29.11.2016 г. за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на общините Гоце Делчев, Гърмен и 
Хаджидимово. Изданието е съфинансирано от Европейски съюз, чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М А 
за провеждане на Двудневно обучение на тема: 

 

 

 
 

 

 27-28 ноември 2017 г. (понеделник – вторник) 
(гр. Гоце Делчев, ул. „Александър Стамболийски“ № 4, зала за заседания) 

27.11.2017г. (понеделник) – първи ден 

10:30 – 10:40 Откриване, представяне на участниците и програмата на обучението 

10:40 – 11:30 Същност на оценителния процес 

 Роля на оценителната комисия. Състав и функции 

 Помощни материали за провеждане на оценителния процес 

 Общи понятия за програмата ИСУН и нейната функция в оценителния 

процес 

11:30 – 11:40 Почивка 

11:40 – 12:30 Същност на оценителния процес 

 Видове оценки и ролята на членовете на оценителната комисия 

12:30 – 13:30 Обедна почивка 

13:30 – 15:30 Оценка по Административно съответствие и допустимост. Изисквания – I част 

14:30 – 14:40 Почивка 

14:40 – 15:30 Оценка по Административно съответствие и допустимост. Изисквания – II част 

15:30 – 15:45 Кафе - пауза 

15:45 – 16:30 Методология за оценка по АСД 

16:30 – 17:00 Разглеждане на конкретен пример за оценка по АСД  
17:00 – 18:00 Дискусия 

28.11.2017г. (вторник) – втори ден 

10:30 – 11:30 Правила за работа на оценителната Комисия по ОПРЧР 2014-2020, ОПИК2014-

 

       

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони 

Споразумение №РД 50-197/ 29.11.2016г. за изпълнение на стратегия за Водено от 

общностите местно развитие 

Подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от 

общностите местно развитие" 

Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" 

„Прилагане на процедури за подбор на проекти 
към Стратегията за водено от общностите местно 

развитие на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен - 
Хаджидимово“ 

http://www.eufunds.bg/
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2020 и ПРСР 2014-2020  

11:30 – 11:40 Почивка 

11:40 – 12:30 Техническа и финансова оценка. Методология 

12:30 – 13:30 Обедна почивка 

13:30 – 14:30 Критерии за оценка. Разглеждане на оценителен лист  
14:30 – 14:40 Почивка 

14:40 – 15:30 Примерна оценка по ТФО 

15:30 – 15:45 Кафе - пауза 

15:45 – 17:00 Дискусия 

17:00 – 18:00 Обобщение на резултатите и ползите от обучението 
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