“Европейски съюз“

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ. ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА”

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ
В ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
СНЦ „МИГ-ЛЯСКОВЕЦ-СТРАЖИЦА“
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА-ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СНЦ „МИГ-ЛЯСКОВЕЦ-СТРАЖИЦА“,
на основание Заповед № 35-ВОМР/07.11.2022г. на Председателя на УС и във връзка с Решение №03/Протокол 12-ВОМР/
03.11.2022 г. от заседание на УС на СНЦ МИГ “Лясковец-Стражица, както и основание чл.35, ал.1,ал.2, ал.3 и ал.4 от
Устава,имам удоволствието да Ви поканя за участие в Общо събрание на МИГ, което ще се проведе на следната дата и при
следния Дневен ред:

-

Дата: 23 ноември 2022г., сряда;

-

Място: Зала на МИГ“Лясковец-Стражица“ с адрес: гр.Лясковец, ул.“Бузлуджа“№1

-

Начален час: 16.00ч.

-

Дневен ред:

Точки по Дневния ред:
1.Регистрация на участниците в Общото събрание и проверка на Кворум.
Избор на Председател и секретар на ОС;
2. Обсъждане и вземане на Решение за участие в учредяване и членство на
МИГ-Лясковец-Стражица в Сдружение с нестопанска цел с наименование
„Балканска ЛИДЕР асоциация за сътрудничество и работа в мрежа“ .
3.Определяне на представител на МИГ-Лясковец-Стражица в Сдружение с
нестопанска цел с наименование „Балканска ЛИДЕР асоциация за
сътрудничество и работа в мрежа“ .
4. Други. Събиране на членски внос. Кетъринг.

Докладва
Д-р Ивелина
Гецова
Д-р Ивелина
Гецова
Д-р Ивелина
Гецова

Забележка: всички материали по обявения Дневен ред можете да получите при заявка в офиса на МИГ: гр.Лясковец,
бул.»Бузлуджа»№1, ет., в часовете от 10.00ч.-16.00ч., както и на ел.поща: mig_zaedno@abv.bg.
С уважение,

Подпис, заличени данни по
ЗЗЛД
(д-р Ивелина Гецова)
Председател на УС на МИГ

www.eufunds.bg, www.mig-zaedno.eu
Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на
операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на
селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 0955/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“.
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