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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. 

 

 

 

 

 

 

ДО 

МЕСТНИ ЛИДЕРИ - представители на активния стопански,  

нестопански и публичен сектор, местни занаятчии,  

дейци и общественици от общините Гоце Делчев, 

Гърмен и Хаджидимово 

 

ПОКАНА 
за провеждане на еднодневно обучение на тема: 

 

 

 
 

 
 

29 юли 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

       

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" 

„Изпълнение и отчитане на проекти чрез 
информационната система Информационната 

система за управление и наблюдение на 
структурните инструменти на Европейския съюз за 

програмния период 2014-2020 (ИСУН 2020)“ 

http://www.eufunds.bg/
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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Във връзка със сключено Споразумение №РД 50-197/29.11.2016г. и изпълнение на дейности 

по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия 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., СНЦ „Местна инициативна група - Гоце Делчев - 

Гърмен - Хаджидимово“ ще проведе обучение на тема „Изпълнение и отчитане на проекти 

чрез информационната система Информационната система за управление и наблюдение на 

структурните инструменти на Европейския съюз за програмния период 2014-2020 (ИСУН 

2020)“. 

           С настоящото отправямe покана до местни лидери, представители на активния стопански, 

нестопански и публичен сектор, местни занаятчии, дейци и общественици от общините Гоце 

Делчев, Гърмен и Хаджидимово да вземат участие в предстоящото еднодневно обучение, което 

ще се проведе на 29 юли 2021 година: 

 

 10:30 ч. - гр. Гоце Делчев, площад „Македония“, Дом на културата - Гоце Делчев, малка 

зала. 

 

 

 

Очакваме Вашето присъствие! 

 

За допълнителна информация и заявяване на участие може да се обърнете към екипа на 

МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово на ел. адрес mig_gotsedelchev@abv.bg и тел. +359 89 

366 1767, тел.  +359 89 589 0959. 

 

С уважение,        

Тереза Вакареева  - Изпълнителен директор  

на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“  

http://www.eufunds.bg/
mailto:mig_gotsedelchev@abv.bg

