“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-ЛЯСКОВЕЦСТРАЖИЦА“, 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: 26 май 2021 г., сряда
начален час: 15.00ч.
място: сграда на Младежки дом – гр.Лясковец
Дневен ред:

1.Регистрация на участниците в Общото събрание и проверка на Кворум. Избор на
Председател и секретар на ОС;
2. Представяне на резултати от проведено Обществено обсъждане на Проект за промени в
Стратегия за ВОМР на МИГ:
-докладва: д-р Ивелина Гецова
3. Представяне на резултати от напредъка в изпълнението на Стратегия за ВОМР на МИГ:
-докладва: Красимира Желязкова
4. Представяне на Проект на промени в Стратегия за ВОМР на МИГ, вкл. обосновка:
-докладва: екип на МИГ
5.Обсъждане и провеждане на процедура по вземане на Решение за промени в Стратегията
за ВОМР на МИГ, 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" както следва:
5.1.Увеличаване на БФП по Мярка МИГ6.4.1
„Инвестиции в подкрепа на неземеделски
дейности” чрез присъединяване на финансов ресурс.
5.2.Увеличаване на БФП по Мярка МИГ7.2.
„Инвестиции
в
създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура„чрез
присъединяване на финансов ресурс.
5.3.Разпределението на средствата публичен/частен сектор;
5.4.Промяна в приложимите индикатори във връзка с добавяне на допълнителни средства по
Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”;
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5.5.Промяна в приложимите индикатори във връзка с добавяне на допълнителни средства по
Мярка МИГ7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“;
5.6.Промяна в Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки;
5.7. Промяна във финансовите параметри на бюджета по подмярка 19.4 „Текущи разходи и
популяризиране на стратегии за ВОМР“ – допълнителен размер на финансовата подкрепа до
114 000 лева;
5.8. Промяна в Минимум и Максимум на общите допустими разходи по Мярка МИГ7.2.
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура„;
5.9. Промяна в Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР, включително
брой създадени работни места;
По темата ще докладва екип на МИГ и д-р Ивелина Гецова.
Забележка: по подточки от 5.1. до 5.9 вкл. ще се провежда отделно обсъждане и отделно
гласуване, които след това ще се обединят в едно Решение на Общото събрание!
6. Приемане на отчет за дейността на Управителния съвет през 2020 година и
освобождаване на членовете му от финансова отговорност.
-докладва: Иван Русев, КС на МИГ
7. Приемане на отчет за дейността на Контролния съвет през 2020 година и освобождаване
на членовете му от финансова отговорност.
-докладва: д-р Ивелина Гецова
8. Освобождаване на членовете на Управителния съвет на МИГ от настоящия мандат
поради неговото изтичане.
-докладва: д-р Ивелина Гецова
9. Освобождаване на членовете на Контролния съвет на МИГ от настоящия мандат поради
неговото изтичане.
-докладва: д-р Ивелина Гецова
10.Провеждане на процедура по избор на нов Управителен съвет на СНЦ“МИГ-ЛясковецСтражица“.
-Председател на Общото събрание и квестори.
11.Провеждане на процедура по избор на нов Контролен съвет на СНЦ“МИГ-ЛясковецСтражица“.
-Председател на Общото събрание и квестори.
10. Други. Събиране на членски внос.
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.
Подпис, заличени данни
съгласно Чл.2 от ЗЗЛД

С уважение,

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