
  
  
 
 
 

 

 

НАЦИОНАЛНА РИБАРСКА МРЕЖА 

Адрес: гр. София, ул. Дойран 15, ет.1 офис 5 

тел: 0876742770, web: www.nrmbg.com , e-mail: office@nrmbg.com  

 

ТЕМАТИЧЕН СЕМИНАР  

ЗА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВНИ РИБАРСКИ ГРУПИ 

„СТИМУЛИРАНЕ НА ПРОЕКТИ И ИНИЦИАТИВИ ЗА 

ВЪТРЕШНОТЕРИТОРИАЛНО И ТРАНСНАЦИОНАЛНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО“ 

Дата: 20.11.2020 г.  

Място на провеждане: гр. Бургас 

Експозиционен център „Флора“ 

П р о г р а м а 

 

10:00 – 10:30 часа        Регистрация 

10:30 – 11:40 часа  Откриване на срещата 

Стоян Котов, директор на Дирекция „Морско дело и 

рибарство“, Министерство на земеделието, храните и горите 

 

10:40 – 11:20 часа        Цели и дейности за сътрудничество, заложени в 

Стратегиите за ВОМР на МИРГ. Общи приоритети в 

областта на сътрудничеството, залегнали в 

Стратегиите за ВОМР на МИРГ. 

Екип на Звеното за управление на Националната Рибарска Мрежа 

 

11:20 – 11:50 часа        Интерактивна сесия 1:  

- Напредък на МИРГ в реализирането на дейности за 

вътрешнотериториално и транснационално 

сътрудничество; 

- Срещнати трудности при планирането и реализирането 

на съвместни инициативи и проекти за 

вътрешнотериториално сътрудничество; 

- Споделяне на опит и добри практики; 

- Необходимост от подкрепа; 

Модератор: Екип на Звеното за управление на Националната 

Рибарска Мрежа 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
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11:50 – 12:30 часа        Интерактивна сесия 2:  

- Мониторинг на проекти по Стратегиите за ВОМР на 

МИРГ 

- Изготвяне на примерен контролен лист за 

осъществяване на мониторинг на проекти, 

финансирани чрез СВОМР на МИРГ 

Модератор: Екип на Звеното за управление на Националната 

Рибарска Мрежа 

 

12:30 – 13:30 часа        Обяд 

 

13:30 – 14:00 часа  Интерактивна сесия 3:  

- Генериране и избор на идеи за дейности/проекти на 

МИРГ за вътрешнотериториално и транснационално 

сътрудничество 

- Обосновка на идеята 

  Модератор: Звено за управление на Националната Рибарска 

Мрежа 

 

14:00 – 14:30 часа  Интерактивна сесия 4:  

- Подготовка на резюме на избрана проектна идея 

- Представяне на проектната идея пред аудиторията 

  Модератор: Звено за управление на Националната Рибарска 

Мрежа 

 

14:30 – 15:00 часа   Интерактивна сесия 5: Намери партньор по проект или 

дейност за сътрудничество 

  Модератор: Звено за управление на Националната Рибарска 

Мрежа 

 

15:00 – 15:25 часа  Обсъждане на други текущи въпроси във връзка с 

изпълнението на Стратегиите за ВОМР на МИРГ. 

 

15:25 – 15:30 часа  Закриване на срещата 

http://www.nrmbg.com/
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