
 

                                                                           
 ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

«Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: 

Европа инвестира в селските райони» 

 

МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, адрес: гр. Дряново, ул. „Шипка“ №172, тел. 0877 111 165,  

e-mail: migdt@abv.bg , www.mig-dryanovo-tryavna.eu 

 

1 
 

П О К А Н А  

за участие в информационни семинари за местни лидери – потенциални 
кандидати и за уязвими групи от населението, свързани с отварянето на 
предстоящи мерки на Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в 
сърцето на Балкана“ и прилагане на подхода на територията на общини 

Дряново и Трявна за периода 2014 – 2020 г. 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в провеждането на  информационни 
семинари за местни лидери – потенциални кандидати и за уязвими групи от 
населението, свързани с отварянето на предстоящи мерки на Местна инициативна 
група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ и прилагане на подхода на 
територията на общини Дряново и Трявна за периода 2014 – 2020 г. 

Информационните семинари се провеждат в изпълнение на дейности по 
Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД 50-45 /30.04.2018 г. по 
подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от 
общностите местно развитие” на мярка 19 “Водено от общностите местно развитие“ 
от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. 

На участниците ще бъде предоставена информация за предстоящите мерки по 
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ /ОПНОИР/, 
Оперативна програма „Околна среда“ /ОПОС/ и Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“ /ОПРЧР/, условията за кандидатстване с проекти и изпълнението 
им. 

Събитията  ще се проведат на 21-ви май 2019г. (вторник) в гр. Дряново в залата на 
МИГ „Дряново- Трявна – в сърцето на Балкана“ и на 23-ти май 2019г. (четвъртък) в 
гр. Трявна - заседателната зала на Община Трявна по предварителна програма. 

  

Очакваме Вашето присъствие и активно участие!             

 

Десислава Заевска 
Изпълнителен директор 
МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“                  
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