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СНЦ “ МИГ Балчик – Генерал Тошево “ , www.mig-balchik-toshevo.bg, тел./факс: 0579-72467 
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П О К А Н А  
 

 ОТ СНЦ МИГ БАЛЧИК - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО 

 

Екипът на Сдружение „МИГ Балчик - Генерал Тошево” 

организира : 

 
1/ Еднодневни информационни срещи / мероприятие в населените места - зала, кафе-паузи, 

консумативи и хартия   за активизиране участието на общността да кандидатства с проекти и 

срещи с потенциални кандидати по мерките от СВОМР на „МИГ Балчик – Генерал Тошево” - 

по ОПИК -мярка „Подобряване на производствения капацитет на МСП; 

Информационните срещи ще се проведат на 11 и 12 октомври 2018 г. - с потенциални 

кандидати, съответно в гр. Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов“ №5, Заседателна зала на 

Общината и в гр. Балчик, ул. „21 септември“ № 6, Заседателна зала на община Балчик. 

2/ Двудневно обучение  - зала, кафе-паузи, консумативи и хартия, лектор (за най-малко 

двадесет участници)  на тема "Изготвяне,  кандидатстване, изпълнение и отчитане на  проекти 

към Стратегията за ВОМР"; 

Обученията  ще се проведат на 12 и 13. ноември 2018 г. и 8 и 9 ноември 2018 г.; с 

потенциални кандидати, съответно в гр. Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов“ №5, Заседателна 

зала на Общината и в гр. Балчик, ул. „21 септември“ № 6, Заседателна зала на община Балчик. 

3/ Еднодневни семинари - зала, кафе-паузи, консумативи и хартия (за най-малко двадесет 

участници)  за НЧ, музеите, културните отдели в общините  и  за стопанския сектор с цел 

влагане на местната идентичност в продуктите (и използване на пазарни ниши); 

Семинарите ще се проведат на 30 и 31 октомври 2018 г.. съответно в гр. Балчик, ул. „21 

септември“ № 6, Заседателна зала на община Балчик и в гр. Генерал Тошево, ул. „Васил 

Априлов“ №5, Заседателна зала на Общината; 

4/ Участие в обучителни курсове за подобряване на административния капацитет на екипа 

(такси за участие) и/или членовете на КВО; 

Курсовете  ще се проведат   на 23 и 24 ноември 2018 г.. съответно в гр. Балчик, ул. „21 

септември“ № 6, Заседателна зала на община Балчик . 

 

Всички желаещи да посетят горните  събития могат да се 

запишат в офиса на сдружението. Начален час на всички 

събития: 10:30 ч. 

 

Екипът на Сдружение „МИГ Балчик-Генерал Тошево” 
 

 


