Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

ДНЕВЕН РЕД
ЕДНОДНЕВНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ПОТЕНЦИАЛНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ
по Мярка 5-7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на
нематериалното културно и природно наследство на територията на „МИГ Карлуковски карст –
Червен бряг - Искър“ по ПРСР 2014 – 2020 г. и Мярка 2-4.2 „Подкрепа за инвестиции в
преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти” по ПРСР
2014 – 2020 г.
Дата: 04.09.2020 г. (петък), локация: с. Писарово, НЧ "Христо Ботев -1905"
10:30 - 10:30

РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ

10:30 - 11:30

Представяне процедурата за подбор на проекти предложения № BG06RDNP00119.311 –„МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ , Мярка 5-7.5.1
„Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на
нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ
Карлуковски карст – Червен бряг - Искър“ – основна цел, допустими кандидати,
допустими дейности и разходи, минимална и максимална стойност на проектните
предложения, критерии за допустимост и недопустимост, срок за изпълнение на
проекти, приложим режим на минимални/държавни помощи, необходими документи.

11:30 – 12:30

Представяне на процедурата за подбор на проектни предложения № BG06RDNP00119.275 „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ , Мярка 2-4.2 „Подкрепа за
инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на
селскостопански продукти” по ПРСР 2014 – 2020 г. - – основна цел, допустими
кандидати, допустими дейности и разходи, минимална и максимална стойност на
проектните предложения, критерии за допустимост и недопустимост, срок за
изпълнение на проекти, приложим режим на минимални/държавни помощи,
необходими документи.

12:30 - 13:00

Кафе-пауза

13:00-15:00

Запознаване с реда за оценяване на проектни предложения, критерии и методика за
оценка на проектни предложения, ред за оценяване,

15:00 – 15:30

Кафе - пауза

15:30 - 16:30

Начин на подаване на проектните предложения в ИСУН 2020 – практическа част.

16:30 - 17:30

Дискусия

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------------------СНЦ „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ - ИСКЪР“
гр. Червен бряг, п.к.5980, ул.„Търговска“ №1; e-mail: karlukovski.karst@gmail.com
Споразумение № РД 50-50/02.07.2018 г. за изпълнение на СВОМР

