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ПРОГРАМА 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДВУДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ НА ЕКИПА, ЧЛЕНОВЕ УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ И НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  

НА СНЦ „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ- ИСКЪР“ 

 

Дата: 14 – 15.11.2019 г., локация: гр. Червен бряг 

Начален час: 10:30 ч. 

 

14.11.2019 г. (четвъртък) – първи ден 
 

10:00-10:30 Регистрация на участниците и получаване на материали 

10:30 – 11:00 Откриване, представяне на участниците и програмата на обучението 

11:00-12:00 Представяне на мярка 5 „Достъп до качествено образование, чрез интегриране в 

образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително 

роми” по ОПНОИР 2014 – 2020 г.: нормативна уредба; цели на мярката; допустими 

кандидати; допустими дейности; допустими разходи; размер на финансовата помощ; 

критерии за оценка; основни стъпки за подготовка на проектни предложения; Изисквания 

към документите; най-често допускани грешки 

12:00-12:30 Кафе-пауза  

12:30 – 13:30 Представяне на мярка 8 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията 

на „МИГ Карлуковски карст - Червен бряг- Искър“ по ОПИК 2014 – 2010 г.: нормативна 

уредба; цели на мярката; допустими кандидати; допустими дейности; допустими разходи; 

размер на финансовата помощ; критерии за оценка; основни стъпки за подготовка на 

проектни предложения; Изисквания към документите; най-често допускани грешки 

13:30-14:30 Основни правила и изисквания за работа със системата ИСУН 2020. Създаване и управление 

на профили. Използване на системата от различни видове потребители. Права на достъп. 

Регистрация, вход и изход от системата. Въвеждане на данни в системата. 

14:30 – 15:00 Кафе - пауза  

15:00 – 16:30 Представяне на модул „Процедури“ в ИСУН 2020. Качване и публикуване на процедури за 

кандидатстване с проекти в системата ИСУН 2020. Активиране на процедура за прием на 

проектни предложения.  

16:00 – 17:00 Дискусия 
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15.11.2019 г. (петък) – втори ден 
 

 

 

 

10:00-10:30 Регистрация на участниците и получаване на материали 

10:30 – 11:00 Откриване, представяне на участниците и програмата на обучението 

11:00-12:30 Представяне на модул „Електронно кандидатстване“ в ИСУН 2020. Приемане и регистриране 

на заявления за кандидатстване и поддържане на база данни за постъпили проекти. 

12:30-13:00 Кафе-пауза  

13:00 – 14:30 Представяне на модул „Електронно кандидатстване“ в ИСУН 2020. Създаване на оценителна 

сесия в системата ИСУН 2020. Документи за оценителната комисия, които се прикачват в 

системата ИСУН 2020. 

14:30-16:00 Провеждане на заседания на КППП. Представяне на модул „Оценка“ в ИСУН 2020. 

Осъществяване на оценка в системата ИСУН 2020 и класиране на проектните предложения. 

16:00 – 16:30 Кафе-пауза 

16:30 – 17:00 Дискусия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


