Програма за развитие на селските райони (2014-2020 г.)
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони

ГРАФИК

за
провеждане на информационни срещи, събития и семинари в населените
места на територията на община Аврен и община Белослав

С настоящото, Ви уведомяваме, че в изпълнение на проект по подмярка 19.1 „Помощ за
подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за
развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г., подкрепена от Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) на Европейски съюз и сключен
тристранен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД50181/07.12.2015г., между Министерство на земеделието и храните, Държавен фонд «Земеделие» и
Община Аврен, ще бъдат проведени информационни срещи, събития и семинари в населените
места на територията на община Аврен и община Белослав, както следва:

Информационно
събитие
Информационен
семинар

Дата

Час

18.02.2016 г.

13:00 ч.

Информационен
семинар

19.02.2016 г.

13:00 ч.

Информационен
семинар

22.02.2016 г.

13:00 ч.

29.02.2016 г.

14:00 ч.

07.03.2016 г.

13:00 ч.

22.03.2016 г.

14:00 ч.

Информационна
конференция
Информационна
конференция
Работна среща
свързана с
консултиране за
подготовка на
стратегията

Място
НЧ „Просвета – 1927“, с. Приселци,
община Аврен, Област Варна
Заседателна Зала „Просвета“ при
Общинска администрация Аврен,
община Аврен, област Варна
Конферентна зала – Общинска
администрация Белослав, гр. Белослав,
община Белослав, Област Варна
НЧ „Зора - 1 - 1937“, с. Бенковски,
община Аврен, Област Варна
НЧ „Искра“, с. Езерово, община
Белослав, Област Варна
НЧ „Христо Смирненски - 1926“, с.
Здравец, община Аврен, Област Варна

Този документ е създаден в изпълнение на Договор № РД50-181/07.12.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ
за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР
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Работна среща
свързана с
консултиране за
подготовка на
стратегията
Еднодневна
информационна
среща
Еднодневна
информационна
среща
Еднодневна
информационна
среща
Еднодневна
информационна
среща
Обществено
обсъждане на
Стратегията ВОМР
Обществено
обсъждане на
Стратегията ВОМР

29.03.2016 г.

13:00 ч.

Заседателна Зала – Общинска
администрация Белослав, гр. Белослав,
община Белослав, Област Варна

05.04.2016 г.

11:00 ч.

НЧ „Христо Ботев - 1926“, с.
Тръстиково, община Аврен, Област
Варна

12.04.2016 г.

13:00 ч.

Пенсионерски клуб, с. Царевци, община
Аврен, Област Варна

19.04.2016 г.

13:00 ч.

НЧ „Добруджа“, с. Разделна, община
Белослав, Област Варна

22.04.2016 г.

13:00 ч.

НЧ „Пробуда - 1930“, с. Страшимирово,
община Белослав, Област Варна

28.04.2016 г.

14:00 ч.

03.05.2016 г.

14:00 ч.

Заседателна Зала „Просвета“ при
Общинска администрация Аврен,
община Аврен, област Варна
Конферентна зала – Общинска
администрация Белослав, гр. Белослав,
община Белослав, Област Варна

Този документ е създаден в изпълнение на Договор № РД50-181/07.12.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ
за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР

