
ПОКАНА

Сдружение с нестопанска цел “Местна
инициативна група Ардино - Джебел“ има
удоволствието да Ви покани на Информационна
конференция «ВОМР – предизвикателства и
възможности?» на 30 ноември 2017 г., от 11.00 ч. в гр.
Джебел, в заседателната зала на общината.

Прилагаме програма на събитието.

Очакваме Ви!

Република България, област Кърджали
гр. Ардино, ул.”София” № 12
тел. 00359 3651 4153;   факс 00359 3651 4153
e-mail: migardino@yahoo.com

Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове
Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие

№ РД 50-198/29.11.2016г.



ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ
«ВОМР – предизвикателства и възможности?»

Дата: 30 ноември 2017г.
Място: гр.Джебел, заседателна зала на Общински съвет
Участници: земеделски производители, бизнес, НПО, община, граждани.

Дневен ред
10.30-11.00 Регистрация на участниците

11.00 - 11.30 Откриване на информационната кампания, представяне на  участниците
и гостите и приветствия от Зам.кмета на Община Джебел

Изет Шабан- Председател на УС на СНЦ «МИГ Ардино- Джебел»
Хюсеин Мустафа – Зам.кмет на Община Джебел

11.30 – 12.30 Възможности за създаване и развитие на рентабилни земеделски
стопанства  на територията на МИГ Ардино – Джебел

Явор Йорданов – Управител на Национална почвена  служба
12.30 - 13.00 Кафе пауза

13.00 – 14.00 Инструментариум 4.1.“Подкрепа за инвестиции в земеделски
стопанства“ , 4.2“ Инвестиции в преработка/маркетинг на
селскостопански продукти“ и 6.4“ Подкрепа за инвестиции в
установяването и развитието на неселскостопански дейности“ от
СВОМР на СНЦ „МИГ Ардино – Джебел“ - кандидатстване, успешно
изпълнение, често допускани грешки и добри практики.

Сабиха Ахмед – Управител на «Европроекти» ЕООД
14.00 – 14.30 Кандидатстване по мерки от СВОМР на СНЦ «МИГ Ардино – Джебел»

по ОП «Иновации и конкурентоспособност» 2014- 2020

Дора Христова – Представител на Областен информационен
център

14.30-15.30 Кандидатстване по мерки от СВОМР на СНЦ «МИГ Ардино – Джебел»
по ОП «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020

Дора Христова – Представител на Областен информационен
център

15.30-16.00 Въпроси и отговори
16.00-16.15 Обобщаване работата на Форума.Закриване
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