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СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА”

ЗАПОВЕД НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УС
№ 20-ВОМР/ 25.05.2018г.
Гр. Лясковец
Уважаеми дами и господа, членове на УС на МИГ “Лясковец-Стражица“,
Определям дата за провеждане на редовно свикано заседание на УС на МИГ
както следва:





Дата: 4 юни 2018г., понеделник
Час: 11.00ч.
Място: временен офис на МИГ в град Лясковец, Читалище „Напредък“
Дневен ред:

1.Одобрение на Оценителен доклад от Комисия за подбор на проектни
предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ №BG05M9OP001-2.014 за Мярка МИГ04 „Социални иновации за
активно социално включване”.
-докладва: М.Петкова, Председател на КППП по процедура за оценка
BG05M9OP001-2.014 - S1.
2.Обсъждане и вземан на Решение за актуализиране на ИГРП на МИГ за
2018г.
-докладва: М.Маринова
3. Обсъждане и вземане на Решение относно квалификацията и
професионалния опит на председателя, секретаря, членовете на комисията
с право на глас, в т.ч. външните експерти, които следва да участват в
КППП по Мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с
поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство
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на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна
идентичност и местната култура”, Процедура №BG06RDNP001-19.007.
Утвърждаване на предложенията за външни оценители в КППП.
-докладва: М.Маринова
4.Утвърждаване на оценители в КППП по Мярка МИГ01 „Проучвания и
инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и
природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране
на специфичната местна идентичност и местната култура”, Процедура
№BG06RDNP001-19.007. – членове на Общо събрание на МИГ, избрани от
Общото събрание на МИГ.
-докладва: М.Петкова

5.Други

Подпис….п….п….(заличена информация по
ЗЗЛД)

(д-р Ивелина Гецова)
Председател на УС на МИГ
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