
            
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: 

Европа инвестира в селските райони ! 

                                                                                                                                                  

www.eufunds.bg 
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 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 
"Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“.  

 

                                                                                                                                            
ЗАПОВЕД НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УС 

№ 32-ВОМР/ 11.10.2019г. 

Гр. Лясковец 

 
Уважаеми дами и господа, членове на УС на МИГ “Лясковец-Стражица“, 

 

На основание Чл. 49. (1). и (2) от Устава на СНЦ“МИГ-Лясковец-Стражица“,  

 

определям дата за провеждане на редовно свикано заседание на УС на МИГ както 

следва: 

 

 Дата:21  октомври 2019 година 

 Час: 15.00ч. 

 Място: офис на МИГ, гр. Лясковец, ул.“Бузлуджа“№1 

 Дневен ред: 
 

1. Одобрение на Оценителен доклад от Комисия за подбор на проектни предложения по 

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за мярка МИГ 04 „Социални 

иновации за активно социално включване” от стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец – 

Стражица” посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова 

помощ: № BG05M9OP001-2.079, ВОМР в едно с всички приложими документи.( Протокол 

от извършена оценка на етап АСД, Протокол от извършена оценка на етап ТФО, 

Оценителен доклад за дейността на КППП; Списък на предложените за финансиране 

проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране и размера на 

безвъзмездната финансова помощ, която да бъде предоставена за всеки от тях; Списък с 

резервните проектни предложения, които успешно са преминали оценяването, но за които 

не достига финансиране, подредени по реда на тяхното класиране; Списък на 

предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за отхвърлянето им; 

Списък на оттеглените по време на оценката проектни предложения 

 

2.Други 

 

 

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА 
ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА” 

 

 

) 

Председател на УС на МИГ 

 




