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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Относно: подготовка на проект за „Иновативна система за вземане на решения
при полски култури и консервационно земеделие", с кандидат гражданско дружество
на основание на чл. 357 – чл. 364 от ЗЗД с наименование „Иновативно земеделие за
висока ефективност.”, действащо като Оперативна група, в която член/съдружник е
„АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ”
I.

Предмет:

Услуги по разпространение на резултатите от проекта – организиране на
работни/информационни срещи, публикации и излъчване в регионални или
специализирани аграрни медии във връзка с изпълнение на дейности по проект
„Иновативна система за вземане на решения при полски култури и консервационно
земеделие" по Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP00116.001 по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни
групи в рамките на ЕПИ“ по мярка 16 „Сътрудничество“ от Програма за развитие на
селските райони за периода 2014-2020 г.
II.

Описание:

Услуги по разпространение на резултатите от проекта – организиране на
работни/информационни срещи, публикации и излъчване в регионални или
специализирани аграрни медии.
Включени услуги в рамките на 36 месеца
I. Организиране провеждането на работни/информационни срещи
 Наем на зала
 Техническо обезпечаване
 Кафе-пауза до 10 участника
 Места на провеждане: извън София по задание на вазложителя
 Брой – 27 броя
II. Публикации в регионални медии за напредък и резултати по проекта,
включително мрежата на ЕПИ – 8бр.
III. Заснемане и излъчване на видеорепортажи в за напредък и резултати по
проекта в регионални или специализирани аграрни медии – 40 минути

Съдържанието на публикациите и видеорепортажите се съгласува с Оперативната
група като информационните материали следва да отговарят на всички изисквания за
оповестяване на подпомагането на дейността от Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони.

