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П О К А Н А 
КЪМ ГРАЖДАНИТЕ НА ПИРДОП,  

ДУШАНЦИ, АНТОН И КОПРИВЩИЦА 
 

Уважаеми съграждани, жители на Пирдоп, Душанци, Антон и Копривщица, 
 

Във връзка с разработка и изготвяне на Стратегия за водено от общностите местно 

развитие, партньорите и екипа по изпълнение на Договор № РД 50-113/17.08.2016 г. за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за 

подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) от 

Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г. Ви каним да 

вземете активно участие в информационните конференции, които ще се проведат на 

териториите на общините Пирдоп и Копривщица: 
  

 Информационни конференции  

На 15.11.2016 г. от 10:00 ч. в Старото училище, гр.Копривщица 

На 16.11.2016 г. от 10:00 ч. в Читалище Напредък 1869, гр.Пирдоп 
 

По време на информационните конференции ще бъде предоставена информация 

свързана с проучване и анализ на пазара, средата, настроенията, участниците и др., 

отнасяща се за териториите на общините Пирдоп, Антон и Копривщица, с цел разработване 

и подаване на Стратегия за водено от общностите местно развитие от ПРСР за периода 

2014-2020 г. Също така ще бъдат дискутирани основните ресурси, възможности и 

ограничения във връзка с развитието на местната общност, в резултат на което ще се 

изведат целите на стратегията за ВОМР.  
 

Участници в срещите могат да бъдат представители на местния бизнес, нестопанския 

сектор, читалища, училища и детски градини, земеделски производители, занаятчии и 

предприемачи, местната власт, гражданите и др. 
 

Заповядайте и поканете и други съмишленици за активно участие в нашата инициатива, 

която може да допринесе за подобряване на качеството на живот в района и за по-добро 

бъдеще на нашите деца.  

Благодарим Ви! 
 

За допълнителна информация и контакти: 

гр.Пирдоп, пл. „Тодор Влайков“ No.2 

тел.:+359 71815242 

e-mail: obshtina.pirdop@gmail.com 

Повече информация свързана с проекта може да намерите на сайта на бъдещата МИГ, 

който ще бъде активен от 07.11.2016г. – www.mig-pirdop.org     


