"Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

ОБЩИНА “М А Р И Ц А” – ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
Пловдив, бул. “Марица” 57А, тел.: 032/ 907 800
e-mail: obshtina@maritsa.org web: www.maritsa.bg

КАЛЕНДАР ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБИТИЯ
по проект на Община Марица по
подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка „Водено от общностите местно развитие” по
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

Дата
13 януари

Събитие
Провеждане на еднодневна информационна
среща/семинар за най-малко 20 участници

14 януари

Провеждане на еднодневна информационна
среща/семинар за най-малко 20 участници
Провеждане на двудневно обучение за екипа
на МИГ, вкл. представители на партньорите

28-29 януари

Място
Участници
Село Бенковски,
НПО, Читалища, настоятелства
Читалище
“Васил Левски-1930“
с. Войводиново, Читалище Местен
бизнес,
земеделски
"Виделина-1928"
производители, кметове, граждани
Село Бенковски,
 От Община Марица
Читалище
 Координатора

Настоящият документ е изготвен във връзка с проект за предоставяне на финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. с №РД50170/07.12.2015г., сключен между Община Марица, МЗХ-УО и ДФЗ-РА

"Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"
(за най-малко 10 участници)
2 февруари
4 февруари
5 февруари
11-12 февруари

Провеждане на еднодневна информационна
конференция за най-малко 50 участници

“Васил Левски-1930“

Село Бенковски,
Читалище
“Васил Левски-1930“
Провеждане на еднодневно обучение за с. Войводиново, Читалище
местни лидери (за най-малко 20 участници)
"Виделина-1928"
Провеждане на еднодневно обучение за с. Войводиново, Читалище
местни лидери (за най-малко 20 участници)
"Виделина-1928"
Информационни срещи
 Ден:11.02.2016г.
Час: 11.00ч.
Място: село Рогош,
община Марица, сграда на
Кметството. Срещата е за
заинтересовани страни от
селата Рогош, Скутаре и
Трилистник.
 Ден:11.02.2016г.
Час: 14.00ч.
Място: село Маноле,
община Марица, сграда на
Кметството. Срещата е за
заинтересовани страни от
селата Маноле, Манолско
конаре и Ясно поле.
 Ден:12.02.2016г.
Час: 13.00ч.

 От Читалище “Васил Левски1930“
 От фирма „Динчийски-Агро“АД
Местен
бизнес,
земеделски
производители, кооперации, фермери
Местен
бизнес,
земеделски
производители, кооперации, фермери
НПО, Читалища, настоятелства
Местен бизнес, Местни НПО/Читалища,
Местна власт, Земеделци, Кооперации,
Граждани, свободни професии и др.

Настоящият документ е изготвен във връзка с проект за предоставяне на финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. с №РД50170/07.12.2015г., сключен между Община Марица, МЗХ-УО и ДФЗ-РА
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25 февруари
26 февруари

Място: село Царацово,
община Марица, сграда на
Кметството. Срещата е за
заинтересовани страни от
селата Царацово, Войсил и
Костиево.
 Ден:12.02.2016г.
Час: 15.00ч.
Място: село Граф
Игнатиево, община
Марица, сграда на
Кметството. Срещата е за
заинтересовани страни от
селата Граф Игнатиево,
Труд и Строево.
 Ден:12.02.2016г.
Час: 17.00ч.
Място: село Калековец,
община Марица, сграда на
Кметството. Срещата е за
заинтересовани страни от
селата Калековец,
Желязно, Крислово и
Динк.
с. Трилистник, Читалище Само за бизнеса и земеделците
"Йордан Колев-1928"

Провеждане на еднодневна информационна
среща за консултиране с местната общност за
най-малко 20 участници
Провеждане на еднодневна информационна с. Трилистник, Читалище Само за НПО и местна власт
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Европа инвестира в селските райони"

27 февруари
29 февруари
7 март
8 март
9 март

31 март
1 април

2 април

среща за консултиране с местната общност за "Йордан Колев-1928"
най-малко 20 участници
Провеждане на еднодневна информационна
с. Бенковски, зала
среща/семинар за най-малко 20 участници
Кметството
Провеждане на еднодневна работна за
консултиране подготовката на стратегията
среща за най-малко 10 участници
Провеждане на еднодневна работна за
консултиране подготовката на стратегията
среща за най-малко 10 участници
Провеждане на еднодневна работна за
консултиране подготовката на стратегията
среща за най-малко 10 участници
Провеждане на еднодневна работна за
консултиране подготовката на стратегията
среща за най-малко 10 участници
Провеждане на обществено обсъждане на
разработваната стратегия за ВОМР

в
Малцинства и хора с увреждания

Comment [M1]: Има осигурен достъп
за хора с увреждания

с. Войводиново, Читалище Местен бизнес, земеделски
"Виделина-1928"
производители, кооперации, фермери
с. Костиево, Читалище Само НПО, Читалища, Граждански
"Никола Вапцаров-1928" формирования
с. Костиево, Читалище Само местна власт
"Никола Вапцаров-1928"
с. Бенковски,
Кметството

зала

в Само малцинства и хора с увреждания

с. Царацово, читалище
"Дядо Иван Арабаджията1926"
Разходи, свързани с подготовка на стратегията с. Трилистник, Читалище
Провеждане на еднодневна работна за
"Йордан Колев-1928"
консултиране подготовката на стратегията
среща за най-малко 10 участници
Провеждане на еднодневна информационна
с. Бенковски, зала в
среща/семинар за най-малко 20 участници
Кметството

Comment [M2]: Има осигурен достъп
за хора с увреждания

Всички заинтересовани
страни+граждани и местна общност,
малцинства
Представители на заинтересованите
страни
Само за малцинства и хора с увреждания

Настоящият документ е изготвен във връзка с проект за предоставяне на финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. с №РД50170/07.12.2015г., сключен между Община Марица, МЗХ-УО и ДФЗ-РА

Comment [M3]: Има осигурен достъп
за хора с увреждания
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13април

Провеждане на обществено обсъждане на
разработваната стратегия за ВОМР

18 април

Провеждане на еднодневна информационна
среща за консултиране с местната общност за
най-малко 20 участници
Провеждане на обществено обсъждане на
разработваната стратегия за ВОМР

28април
16 май

Провеждане на еднодневна информационна
конференция за най-малко 50 участници

с. Войводиново, Читалище Всички заинтересовани
"Виделина-1928"
страни+граждани и местна общност,
малцинства
с. Царацово, Кметството
Бизнес, НПО, местна власт
Община Марица – 12,00ч.
Село Бенковски,
Читалище
“Васил Левски-1930“

Всички заинтересовани
страни+граждани и местна общност,
малцинства
Местен бизнес, Местни НПО/Читалища,
Местна власт, Земеделци, Кооперации,
Граждани, свободни професии и др.

Утвърдил:
Гергана Титюкова
Зам.- кмет на Община Марица
Изготвил:
Мария Маринова
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