
 

 

ПОКАНА 

 

Сдружение с нестопанска цел “Местна 

инициативна група Ардино - Джебел“ има 

удоволствието да Ви покани на Информационна 

конференция на тема: «Основни правила и изисквания 

за кандидатстване, изпълнение и отчитане на проекти 

към Стратегията за Водено от общностите местно 

развитие» на 09 Ноември 2018 г., от 11.00 ч. в гр. 

Ардино, ул.“Бели брези“ №31, в заседателната зала на 

общината.  

Прилагаме програма на събитието. 

 

Очакваме Ви! 
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ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ  

«Основни правила и изисквания за кандидатстване, изпълнение и 

отчитане на проекти към Стратегията за Водено от общностите местно 

развитие» 

  

 

 

Дата:  09 ноември 2018г. 

Място:  гр.Ардино, заседателна зала на Община Ардино, ет.2  
Участници: земеделски производители, бизнес, НПО, община, граждани.  
 

Дневен ред 
10.45-11.00 Регистрация на участниците  

11.00 - 11.20 Откриване на информационната конференция, представяне на  

участниците и гостите и приветствия от Кмета на Община Ардино   
 

Изет Шабан- Председател на УС на СНЦ «МИГ Ардино- Джебел» 

Ресми Мурад – Кмет на Община Ардино  

11.20 – 12.10 Информирани сега – адекватни в бъдещето. Представяне на 

основните аспекти от „Бъдещето на Кохезионната политика на 

Европейския съюз“. 
  
Мариана Петрова – Експерт на  Областен информационен център 

Кърджали 

12.10 - 12.40 Кафе пауза 

12.40 – 14.00 Успешният проект  -  Етапи:  

1.Подготовка (бизнес идея, Условия за кандидатстване и изпълнение и 

приложена документация, допустимост), Разписване (планиране, 

формулиране на цели, дейности, разходи, индикатори, попълване на 

Уеб базиран Формуляр, Съответствие цели – резултати – дейности - 

финансови условия, Окончателен преглед и проверка 

окомплектованост на  приложени документи 
2.Кандидатстване (Особености на ПРСР, ОПИК, ОПРЧР, Условия за 

кандидатстване, Критерии за подбор на проекти, Работа в 

Информационна система за управление и наблюдение ИСУН 2020– за 

информиране, кандидатстване (КЕП), процедура за оценка, договаряне) 

 

 

Сабиха Ахмед – Управител на  «Европроекти» ЕООД 
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14.00-14.15 Почивка  

14.15-15.00 Успешният проект  -  Етапи:  

3.Изпълнение на одобрени проекти (Нормативни и публични 

изисквания, минимизиране на рисковете при реализацията)  

4. Отчитане (Електронно отчитане в ИСУН 2020). Добри практики 

 

Сабиха Ахмед – Управител на  «Европроекти» ЕООД 

15.00-15.30  Актуална информация за отворени процедури за кандидатстване с 

проекти към Стратегията за ВОМР на МИГ Ардино – Джебел  

 

Изет Шабан- Председател на УС на СНЦ «МИГ Ардино- Джебел» 

15.30-16.00  
Въпроси и отговори  

16.00-16.15 
Обобщаване работата.Закриване 
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