ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА”

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА МИГ
-РЕДОВНО СВИКАНО
№02/24.01.2017г.
Днес, 24 януари 2017г. в град Лясковец се състави настоящия Протокол от провеждане на
Общо събрание на МИГ»Лясковец-Стражица» със следните параметри:





Дата: 24 януари 2017г., вторник
Място: Конферентна зала на Община Лясковец;
Начален час за регистрация на кворум: 16.00ч.;
Дневен ред:

16.00ч.-16.15ч.
Т.1.Регистрация на участниците в Общото събрание и проверка на Кворум;
16.15ч.-16.30ч.
Т.2.Представяне и приемане на Годишен Отчет и Доклад за дейността на МИГ за 2016г.;
16.30ч.-16.45ч.
Т.3. Представяне и приемане на Годишен План за дейността на МИГ за 2017г.;
16.45ч.-17.00ч.
Т.4. Представяне и приемане на Годишен бюджет на МИГ за 2017г.;
17.00ч.-17.15ч.
Т.5. Представяне и приемане на Годишна Програма за изпълнение на Стратегия за ВОМР за
2017г. по дейности;
17.15ч.-17.30ч.
Т.6. Представяне и приемане на Годишен План за информационни и консултационни дейности
за 2017г.
17.30ч.-17.45ч.
Т.7. Представяне и приемане на Правилник за дейността на УС на МИГ;
17.45ч.-18.00ч.
Т.8. Представяне и приемане на Комуникационен план за информиране и публичност на
Стратегията за 2017г.
18.00ч.-18.15ч.
Т.9. Представяне и приемане на ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ към Стратегията за ВОМР на МИГ и ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА
РАБОТНА ПРОГРАМА КЪМ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО
РАЗВИТИЕ НА СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЛЯСКОВЕЦ-СТРАЖИЦА“ ЗА
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2017 ГОДИНА.
18.15ч.-18.30ч.
Т.10. Събиране на членски внос;
18.30ч.-18.45ч.
Т.11. Други.
По т.1 от Дневния ред:
Общото събрание стартира с регистрация и проверка на Кворум, който към 15.15ч. се състои от
………… члена.
Съгласно Устава на сдружението при липса на Кворум, събранието се провежда с 1 ч. отлагане.
В 16.15ч. работата на Общото събрание стартира с регистриран Кворум от ………..члена.
За Председател на ОС е предложена и избрана Г-жа Красимира Желязкова-Член на УС на
МИГ.
На всички участници в Общото събрание на МИГ са предоставени материали по Дневния ред
на хартия както следва:
- Годишен Отчет и Доклад за дейността на МИГ за 2016г.;
- Годишен План за дейността на МИГ за 2017г.;
- Годишен бюджет на МИГ за 2017г.;
- Годишна Програма за изпълнение на Стратегия за ВОМР за 2017г. по дейности;
- Годишен План за информационни и консултационни дейности за 2017г.
- Правилник за дейността на УС на МИГ;
- Комуникационен план за информиране и публичност на Стратегията за 2017г.
- ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ към Стратегията за ВОМР;
-ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА КЪМ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО
ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА –
ЛЯСКОВЕЦ-СТРАЖИЦА“ ЗА 2017 ГОДИНА

18.15ч.-18.30ч.
Т.10. Събиране на членски внос;
18.30ч.-18.45ч.
Т.11. Други.
По т.2 от Дневния ред:
- Представяне и приемане на Годишен Отчет и Доклад за дейността на МИГ за 2016г.;
През 2016г. Сдружение „МИГ-Лясковец-Стражица“ е реализирало следните планирани
дейности:
1.Изпълнение на дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка
„Водено от общностите местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014 - 2020 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони (ЕЗФРСР) по сключен Договор № РД 50-176/07.12.2015 г. между МЗХ, ДФЗ2
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РА и Сдружение „МИГ Лясковец-Стражица” .
С изпълнение на дейностите по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на Мярка
19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020 г., МИГ структурира своята
територия за прилагане на подхода ВОМР и разработване на нова Стратегия за местно
развитие.
- Подготовка и провеждане на информационни кампании;
- Изготвяне и разпространение на информационни материали за информиране на местното
население;
- Информационни конференции и срещи;
- Обучение на екипа на МИГ, вкл. представители на партньорите и местни лидери;
- Извършване на проучване и анализ на пазара, средата, настроенията, участниците, създаване
на база данни и т.н.;
-Работни срещи, свързани с консултиране за подготовка на стратегията;
-Извършване на експертна работа;
-Информационни срещи, свързани с консултиране с местната общност
МИГ е реализирал над 20 информационни и консултационни събития за подготовка на
Стратегия за местно развитие.
За целта бяха използвани разнообразни форми на информиране, обучение и консултиране на
заинтересованите представители на местните общности от населените места в обхвата на МИГ,
свързани с популяризиране процеса на разработка на стратегията – информационни срещи,
семинари, информационни конференции.
Паралелно с дейностите за популяризиране на процеса бяха осъществени и дейности, свързани
с подготовка на стратегията, в т.ч. работни срещи, свързани с консултиране за подготовка на
стратегията, информационни срещи, свързани с консултиране с местната общност, обществено
обсъждане на стратегията.
С проведените 2 информационни конференции стартира процеса по подготовка на МИГтериторията. На конференциите е предоставена информация за проекта по подмярка 19.1., за
подхода ВОМР и за възможностите които се предоставят за местно развитие, чрез
Многофондово финансиране, както и обобщена информация за реализираните дейности и
напредъка в работата с отделните заинтересовани страни.
За създаване на капацитет на екипа и местните лидери МИГ е реализирал 3 на брой обучения
със над 30 участника. В работните и информационни срещи на територията на МИГ са
участвали представители от различни сектори, като МИГ е обхванал всички 28 населени места.
Във всяко населено място МИГ е предоставил материали, свързани с подхода ВОМР и
подготовката на Стратегията в своите информационни точки, с което косвено е обхванал
голяма част от местното население и е осигурил възможност за обществено включване.
Съвместно с външни експерти МИГ е реализирал 10 работни събития за консултиране
подготовката на Стратегията. Работните събития са профилирани по отделни групи от
заинтересовани
страни:
само
за
представители
на
селското
стопанство
(зеленчукопроизводители, пчелари, лозари, винопроизводители, овощари, животновъди и др.),
само за представители на местните микропредприятия (фирми в сферата на търговията,
услугите, местните производства, преработвателната промишленост, туристическите услуги,
занаяти и др.); само за нестопанския сектор (сдружения, клубове и НПО с екологична, спортна
гражданска насоченост), само за социални организации и институции от двете общини, главно
за обсъждане на мерки по ОП „РЧР”; с местната власт (представители на общините Лясковец и
Стражица) за планиране на мерки в публичния сектор; срещи с представители на малцинства и
уязвими групи.
МИГ е реализирал и общи срещи за консултиране подготовката на Стратегията с представители
от всяка заинтересована страна, на които са споделени изводите, приоритетите, проблемите,
целите на Стратегията и мерките за тяхното постигане, идентифицирани от всяка среща и е
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разработена обща рамка на Стратегията.
За по-широко обществено съгласуване на подготвената Стратегия МИГ е реализирал 3 на брой
обществени обсъждания - по едно за територията на общините Лясковец и Стражица и едно
заключително обсъждане с участници от цялата територия на МИГ.
По време на обществените обсъждания са представени целите, приоритетите, мерките и
бюджетите в Стратегията, като е обсъден максималния праг на публичния принос за всяка от
мерките, както и бюджет за всяка мярка като част то общия бюджет.

Резултати
Брой на участниците, присъстващи на
работни/информационни срещи

Над 600

Брой обучени лица

Над 30

Брой на населението, обхванато от
информационните събития

На 3000

Брой населени места, обхванати от дейностите

28

Изготвена стратегия за ВОМР

1 брой

Одобрена стратегия за ВОМР

1 бр.

Общият изпълнен бюджет от МИГ по проекта по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни
дейности” на мярка „Водено от общностите местно развитие” по Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд
за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) по сключен Договор № РД 50-176/07.12.2015 г.
между МЗХ, ДФЗ-РА и Сдружение „МИГ Лясковец-Стражица” е в размер на 44930.70 лева.
Средствата са осигурени чрез кредит на МИГ към Банка ОББ, погасен на 29 декември 2016г. в
пълния му размер.
2.Изготвяне и депозиране на Многофондова Стратегия за ВОМР на 30 май 2016г. по 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".
3.Одобрение и финансиране на Многофондова Стратегия за ВОМР на 29.11.2016г. по 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" с общ финансов ресурс както следва:
-по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите
местно развитие" в размер на 4 419 745 лева;
-по подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите
местно развитие“ в размер на до 25% от одобрената сума на подмярка 19.2 "Прилагане на
операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие".
3.Стартиране изпълнение на Стратегията за ВОМР през м.декември 2016г. с разработване на
административни и нормативно изискуеми документи и подготовка на дейностите за 2017г.
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Във връзка с предоставената информация, Общото събрание взе следното Решение:

РЕШЕНИЕ №03/02/24.01.2017г.
ОДОБРЯВА/ПРИЕМА Годишен Отчет и Доклад за дейността на МИГ за 2016г.;
ГЛАСУВАНЕ:
-ЗА: ………….гласа
-ПРОТИВ:……….гласа
-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: ………….гласа
По т.3 от Дневния ред:
Представяне и приемане на Годишен План за дейността на МИГ за 2017г.;
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2017 ГОДИНА:
-Изпълнение на дейности по 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".
 Период: 01.01.2017г.-31.12.2017г.
 Индикативен бюджет за одобрение и финансиране на проекти на бенефициенти по
мерките на МИГ както следва:
- Мярка МИГ4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”: 300 000 лева
- Мярка МИГ4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”:
200 000 лева
- Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” : 300 000 лева
- Мярка
МИГ7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура: 400 000 лева
- Мярка
МИГ7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих,
туризъм: 200 000 лева
- 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”: 100 000 лева
- Мярка МИГ02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Лясковец и
Стражица“: 200 000 лева
- Мярка МИГ03 „По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в икономиката на
общините Лясковец и Стражица“: 186 000 лева
- Мярка МИГ04 „Социални иновации за активно социално включване”: 500 000 лева
Общата индикативна сума на публичния принос за проекти на бенефициенти на МИГ за
2017г. е в размер на : 2 186 000 лева
- Изпълнение на подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено
от общностите местно развитие“ в размер на до 25% от одобрената сума на подмярка 19.2
"Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие".
 Период: 01.01.2017г.-31.12.2017г.
 Индикативен бюджет: 155 881 лева
 Предвидени дейности:
- Администриране и управление на стратегията на МИГ;
- Обучения на екипа и членовете на колективния върховен орган във връзка с
прилагането на стратегията за местно развитие;
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Обучения на местни лидери и бенефициенти;
Публични отношения, разходи за организиране на срещи на МИГ, разходи за работа в
мрежа, участие на екипа и членовете на колективния върховен орган в срещи с други
МИГ и други;
- Участие на МИГ в дейности на Националната и на Европейската селска мрежа за
развитие на селските райони;
- Мониторинг и оценка на стратегията за ВОМР за изпълнение на задълженията на МИГ
по чл. 34, параграф 3, буква "ж" от Регламент (ЕС) 1303/2013;
- Проучвания и анализи на съответната територия (териториални, икономически,
социални и други анализи и проучвания) - Анализ на инвестиционните характеристики
на територията на МИГ и създаване на инвестиционен профил;
- Популяризиране, информиране и публичност;
- Организиране на обучения, семинари и информационни срещи за местни лидери и за
уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, включително роми, свързани с
подготовка, изпълнение и отчитане на проекти и други, свързани с популяризиране на
стратегията за ВОМР и прилагане на подхода.
-Изготвяне на проект на МИГ за междурегионално и териториално сътрудничество с МИГ от
ЕС по Подмярка 19.3. Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни
инициативни групи.
-Други дейности на МИГ:
-

 Участие на МИГ в събития на други МИГ на територията на страната и чужбина.
 Участие на МИГ в дейности на Асоциация “Българска национална Лидер мрежа“.
 Търсене на възможности за допълнително привличане на средства и ресурси за
разширяване дейността на МИГ, финансова и организационна устойчивост.
 Участие в партньорски инициативи на други НПО в страната и чужбина.
 Разширяване на публично-частното партньорство с нови дейности.
 Дейности за повишаване квалификацията на екипа на МИГ, на УС и КС на МИГ, на
участници в МИГ.
 Приемане на нови членове и популяризиране дейността на МИГ.
Във връзка с предоставената информация, Общото събрание взе следното Решение:
РЕШЕНИЕ №04/02/24.01.2017г.
ОДОБРЯВА/ПРИЕМА Годишен План за дейността на МИГ за 2017г
ГЛАСУВАНЕ:
-ЗА: ………….гласа
-ПРОТИВ:……….гласа
-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: ………….гласа
По т.4. от Дневния ред:
Представяне и приемане на Годишен бюджет на МИГ за 2017г.;
Финансовият план е разработен въз основа на утвърдените в 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" на МИГ“Лясковец-Стражица“ средства!
-Изпълнение на дейности по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за
Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие"
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Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони
от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020".
 Период: 01.01.2017г.-31.12.2017г.
 Индикативен бюджет за одобрение и финансиране на проекти на бенефициенти по
мерките на МИГ както следва:
- Мярка МИГ4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”: 300 000 лева
- Мярка МИГ4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”:
200 000 лева
- Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” : 300 000 лева
- Мярка
МИГ7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура: 400 000 лева
- Мярка
МИГ7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих,
туризъм: 200 000 лева
- 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”: 100 000 лева
- Мярка МИГ02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Лясковец и
Стражица“: 200 000 лева
- Мярка МИГ03 „По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в икономиката на
общините Лясковец и Стражица“: 186 000 лева
- Мярка МИГ04 „Социални иновации за активно социално включване”: 500 000 лева
Общата индикативна сума на публичния принос за проекти на бенефициенти на МИГ за
2017г. е в размер на : 2 186 000 лева
- Изпълнение на подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено
от общностите местно развитие“ в размер на до 25% от одобрената сума на подмярка 19.2
"Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие".
 Период: 01.01.2017г.-31.12.2017г.
 Индикативен бюджет: 155 881 лева
 Предвидени дейности:
- Разходи за администриране и управление на стратегията на МИГ;
- Разходи за обучения на екипа и членовете на колективния върховен орган във връзка с
прилагането на стратегията за местно развитие;
- Разходи за обучения на местни лидери и бенефициенти;
- Разходи за публични отношения, разходи за организиране на срещи на МИГ, разходи за
работа в мрежа, участие на екипа и членовете на колективния върховен орган в срещи с
други МИГ и други;
- Разходи за участие на МИГ в дейности на Националната и на Европейската селска
мрежа за развитие на селските райони;
- Разходи за мониторинг и оценка на стратегията за ВОМР за изпълнение на
задълженията на МИГ по чл. 34, параграф 3, буква "ж" от Регламент (ЕС) 1303/2013;
- Разходи за проучвания и анализи на съответната територия (териториални,
икономически, социални и други анализи и проучвания) - Анализ на инвестиционните
характеристики на територията на МИГ и създаване на инвестиционен профил;
- Разходи за популяризиране, информиране и публичност;
- Разходи за организиране на обучения, семинари и информационни срещи за местни
лидери и за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, включително роми,
свързани с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти и други, свързани с
популяризиране на стратегията за ВОМР и прилагане на подхода.
Във връзка с предоставената информация, Общото събрание взе следното Решение:
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Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони
РЕШЕНИЕ №05/02/24.01.2017г.
ОДОБРЯВА/ПРИЕМА Годишен бюджет на МИГ за 2017г
ГЛАСУВАНЕ:
-ЗА: ………….гласа
-ПРОТИВ:……….гласа
-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: ………….гласа
По т.5. от Дневния ред:
Представяне и приемане на Годишна Програма за изпълнение на Стратегия за ВОМР за 2017г.
по дейности;
1.Изпълнение на дейности по 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".
 Период: 01.01.2017г.-31.12.2017г.
 Общата индикативна сума на публичния принос за проекти на бенефициенти на МИГ
за 2017г. е в размер на : 2 186 000 лева
№
по
ред

1

2

3

4

5

6

Наименование на процедурата

Начин на
провеждане на
процедурата
съгласно чл. 2 от
ПМС № 162 от
2016 г.
Мярка МИГ4.1. „Инвестиции в Подбор на
земеделски стопанства”
проектни
предложения
Мярка МИГ4.2 „Инвестиции в Подбор на
преработка/маркетинг на
проектни
селскостопански продукти”
предложения
Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в Подбор на
подкрепа на неземеделски
проектни
дейности”
предложения
Мярка МИГ7.2. Инвестиции в Подбор на
създаването, подобряването или проектни
разширяването на всички видове предложения
малка по мащаби инфраструктура
.
Мярка МИГ7.5. Инвестиции за Подбор на
публично ползване в
проектни
инфраструктура за отдих,
предложения
туристическа инфраструктура
Мярка МИГ01 „Проучвания и Подбор на
инвестиции, свързани с
проектни
поддържане, възстановяване и на предложения
културното и природното
наследство на селата.
Съхраняване, развитие и

Дата на обявяване
на процедурата

Краен срок за
подаване на
проектни
предложения

Май
2017 г.

Юли
2017 г.

Май
2017 г.

Юли
2017 г.

Октомври
2017 г.

Ноември
2017 г.

Май
2017 г.

Юли
2017 г.

Октомври
2017 г.

Декември
2017 г.

Октомври
2017 г.

Декември
2017 г.

8
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Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони
валоризиране на специфичната
местна идентичност и местната
култура”
7
Мярка МИГ02 „Местни
инициативи за заетост на
територията на общините
Лясковец и Стражица“
8
Мярка МИГ03
„По-добро здраве и
работоспособност на заетите лица
в икономиката на общините
Лясковец и Стражица“
9
Мярка МИГ04 „Социални
иновации за активно социално
включване”

Подбор на
проектни
предложения

Юли
2017 г.

Септември 2017
г.

Подбор на
проектни
предложения

Октомври
2017 г.

Ноември
2017 г.

Подбор на
проектни
предложения

Октомври
2017 г.

Декември 2017
г.

2. Изпълнение на подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от
общностите местно развитие“ в размер на до 25% от одобрената сума на подмярка 19.2
"Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие".
 Период: 01.01.2017г.-31.12.2017г.
 Индикативен бюджет: 155 881 лева

№

Дейност

Начало

Край

1

Администриране и управление на стратегията на
МИГ

Януари
2017 г.

Декември 2017г.

2

Дейности, свързани с прилагането на стратегията
(оценители, консултанти, външни експерти и
други);

Април
2017г.

Декември 2017г.

3

Оценяване на проектни предложения и Комисия за
избор на проекти

Юли
2017г.

Декември 2017г.

4

Обучително пътуване в МИГ от ЕС (чужбина) за
обмен на добри практики за УС и КС на МИГ

--

Септември
2017 г.

5

6

7

Двудневно обучение на екипа и членове на КВО във
връзка с прилагане на Стратегията за ВОМР за не
по-малко от 10 участника
Публични отношения, организиране на срещи на
МИГ, работа в мрежа, участие на екипа и членовете
на колективния върховен орган в срещи с други
МИГ и други;
Участие на МИГ в дейности на Националната и на
Европейската селска мрежа за развитие на селските
райони;

Юли
2017г.
Текущо през
2017г.

Текущо през
2017г.

Текущо през
2017г.

Текущо през
2017г.
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Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони
Поддръжка на интернет страница и актуални
новини
Създаване и реализиране на публикации в печатни
и електронни медии и излъчвания в радио- и
9 телевизионни медии на покани за организирани
събития и други, свързани с популяризиране
дейността на МИГ;
Отпечатване на брошури, материали за обучение и
други печатни материали, изработване на рекламни
10
материали и други, свързани с популяризиране
дейността на МИГ;
Провеждане на пътуващи лагери за социални
11 иновации в населените места на територията на
МИГ;
Изготвяне на материали, подпомагащи
потенциалните получатели на финансова помощ
12
при разработването на дейности и подготовката на
заявления;
8

13 Провеждане на отворени форуми преди отваряне на
всеки прием
Провеждане на „работилници за социални
14 иновации” за всяка потенциална заинтересована
страна;
Мобилни кампании за микропредприятия и
15 земеделски производители „МИГ открива работно
място“;
Организиране на двудневно обучение за местни
16
лидери за най-малко 20 участника
Организиране на информационни срещи за най17
малко 10 участника

Февруари
2017 г.

Декември 2017г.

Февруари
2017 г.

Декември 2017г.

Април
2017 г.

Декември 2017г.

Октомври
2017 г.

Ноември 2017г.

Май
2017 г.

Октомври
2017г.

Май
2017 г.

Октомври
2017г.

Юли
2017 г.

Октомври
2017г.

Май
2017 г.

Юли
2017г.

Юли
2017 г.

Юни
2017
Октомври
2017г.

Начало

Край

Април
2017 г.

Юни
2017г.

-

3.Други:

№

Дейност

Изготвяне на проект на МИГ за междурегионално и
териториално сътрудничество с МИГ от ЕС по
1 Подмярка 19.3. Подготовка и изпълнение на
дейности за сътрудничество на местни инициативни
групи.
2

Участие на МИГ в събития на други МИГ на
територията на страната и чужбина.

Текущо през
2017г.

Текущо през
2017г.

3

Участие на МИГ в дейности на Асоциация
“Българска национална Лидер мрежа“.

Текущо през
2017г.

Текущо през
2017г.
10
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Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони
4

Търсене на възможности за допълнително
привличане на средства и ресурси за разширяване
дейността на МИГ, финансова и организационна
устойчивост.

Текущо през
2017г.

Текущо през
2017г.

5

Участие в партньорски инициативи на други НПО в
страната и чужбина.

Текущо през
2017г.

Текущо през
2017г.

6

Разширяване на публично-частното партньорство с
нови дейности.

Текущо през
2017г.

Текущо през
2017г.

7

Дейности за повишаване квалификацията на екипа
на МИГ, на УС и КС на МИГ, на участници в МИГ.

Текущо през
2017г.

Текущо през
2017г.

8

Приемане на нови членове и популяризиране
дейността на МИГ.

Текущо през
2017г.

Текущо през
2017г.

Във връзка с предоставената информация, Общото събрание взе следното Решение:
РЕШЕНИЕ №06/02/24.01.2017г.
ОДОБРЯВА/ПРИЕМА Годишна Програма за изпълнение на Стратегия за ВОМР за 2017г.
по дейности;
ГЛАСУВАНЕ:
-ЗА: ………….гласа
-ПРОТИВ:……….гласа
-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: ………….гласа
По т.6 от Дневния ред:
Представяне и приемане на Годишен План за информационни и консултационни дейности за
2017г.
№

Дейност

Описание

1

Консултиране на
потенциални
бенефициенти по
отворени приеми на
МИГ

Консултиране/подпомагане на
кандидати с проекти към СВОМР по
отворените мерки на ПРСР, ОПРЧР
и ОПИК.
Консултациите ще се предоставят по
предварително оповестен График в
офиса на МИГ.

2

Провеждане на

МИГ ще проведе 2 на брой събития

Индикативна
дата:
Текущо по
време на всеки
отворен прием
от м.юли до м.
ноември 2017г.

Вид
Консултаци
ите се
извършват
от екипа на
МИГ и
външни
експерти/
Консултант
и,
наблюдател
и и др.
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Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони
пътуващи лагери за
социални иновации в
населените места на
територията на МИГ;
3

4

5

6

Провеждане на
„работилници за
социални иновации” за
всяка потенциална
заинтересована страна;
Провеждане на
отворени форуми преди
отваряне на всеки
прием
Подготовка и
отпечатване на
информационни и
рекламни материали

Създаване и
реализиране на
публикации в печатни и
електронни медии и
излъчвания в радио- и
телевизионни медии

на територията на МИГ. На тях ще
бъдат промотирани възможностите
за социални иновации чрез проекти
на бенефициенти към Стратегията за
ВОМР
МИГ ще проведе 2 на брой събития
под формата на работилници за
социални иновации във връзка с
приеми към Стратегията за ВОМР
по ОПРЧР
МИГ ще проведе 4 на брой отворени
форуми преди приемите си по ПРСР
и ОПРЧР. Целта е да се съберат
заинтересовани страни и
бенефициенти с идеи за проекти
МИГ планира да отпечатва брошури,
дипляни, банери, плакати, рекламни
комплекти и изготвяне на
материали, подпомагащи
потенциалните получатели на
финансова помощ при
разработването на дейности и
подготовката на заявления
Публикации в местни или
регионални медии

Външна
услуга
М.октомври
2017г.

М.септември
2017г.

Екип

Външна
услуга
Екип

М.юли
М.септември
М.октомври
М.ноември
2017г.
Текущо през
годината

Външна
услуга
Екип
Външна
услуга
Екип

Текущо през
годината
Външна
услуга
Екип

7

Поддръжка на интернет
страница, в т.ч.

Поддържане на актуални новини и
информация за дейностите на МИГ

Текущо през
годината

Външна
услуга
Екип

8

Разходи за проучвания
и анализи на
съответната територия
(териториални,
икономически,
социални и други
анализи и проучвания) Анализ на
инвестиционните
характеристики на
територията на МИГ и
създаване на

Извръшване на 1 брой анализ на
инвестиционните характеристики на
територията на МИГ и създаване на
инвестиционен профил за нуждите
на МИГ

М.май
2017г.

Екип

12
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9

10

11

12

инвестиционен
профил;инвестиционен
профил
Текуща разяснителна
работа с местната
общност

Провеждане на
мобилни кампании за
микропредприятия и
земеделски
производители „МИГ
открива работно
място“;

Организиране на
информационни срещи
за най-малко 10
участника

Организиране на
двудневно обучение за
местни лидери за наймалко 20 участника

Текуща консултация, срещи и
разходи с потенциални
бенефициенти и представители на
местната общност с идеи и
намерения да разработват проекти
към СВОМР.

Текущо през
годината

МИГ ще проведе 3 на брой мобилна
М.септември
кампания, като посети населени
М.октомври
места на територията на МИГ с цел
2017г.
да промотира възможностите за
откриване на работни места чрез
проекти към СВОМР. Представянето
ще бъде пред микропредприятия и
земеделски производители.
Работните места трябва да бъдат
част от проектите на
бенефициентите по ПРСР и ОПРЧР.
Провеждане на 6 на брой
информационни срещи за местни
лидери и за уязвими групи и
застрашени от бедност целеви групи,
М.юни
включително роми, свързани с
М.юли
подготовка, изпълнение и отчитане
2017г.
на проекти и други, свързани с
популяризиране на стратегията за
ВОМР и прилагане на подхода.
МИГ ще проведе 4 двудневни
обучения за местни лидери от
различни целеви групи.
М.юни
М.юли
2017г.

Екип

Външна
услуга
Екип

Външна
услуга
Екип

Външна
услуга
Екип

Във връзка с предоставената информация, Общото събрание взе следното Решение:
РЕШЕНИЕ №07/02/24.01.2017г.
ОДОБРЯВА/ПРИЕМА Годишен План за информационни и консултационни дейности за
2017г.
ГЛАСУВАНЕ:
-ЗА: ………….гласа
-ПРОТИВ:……….гласа
-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: ………….гласа
По т.7 от Дневния ред:
13

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони
Представяне и приемане на Правилник за дейността на УС на МИГ;
Правилникът за има за цел да конкретизира правата и задълженията на членовете на
Управителния съвет на МИГ “Лясковец-Стражица“, както и да осигури ефективна организация
на неговата работата.
Членовете на Управителния съвет имат равни права и задължения, независимо от вътрешното
разпределение на функциите между тях, както и от допълнително предоставените управителни
и представителни права и задължения на председателя на управителния съвет.
В Правилникът с уредени всички права и задължения на УС и относно отговорностите и
задълженията на УС за изпълнение на Стратегията за ВОМР.
Правилникът е предоставен на всички участници в ОС за преглед. По него няма постъпили
допълнения, въпроси, забележки и искания за промяна.
Във връзка с предоставената информация, Общото събрание взе следното Решение:
РЕШЕНИЕ №08/02/24.01.2017г.
ОДОБРЯВА/ПРИЕМА Правилник за дейността на УС на МИГ
ГЛАСУВАНЕ:
-ЗА: ………….гласа
-ПРОТИВ:……….гласа
-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: ………….гласа
По т.8 от Дневния ред:
Представяне и приемане на Комуникационен план за информиране и публичност на
Стратегията за 2017г.
Съгласно чл. Чл. 86 от Наредба 22/14.12.2015г. на МЗХ-УО, с която наредба се уреждат
условията и редът 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" (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020
г. (ПРСР 2014 - 2020 г.),
Местната инициативна група и получателите на финансова помощ при изпълнение на
стратегията за ВОМР са длъжни да осигурят публичност на дейността си и на източниците на
финансиране съгласно изискванията, посочени в Единния наръчник на бенефициента за
прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 - 2020 г., съгласно приложение № 2
от Националната комуникационна стратегия за програмен период 2014 - 2020 г. и съгласно
приложение № ІІІ към чл. 13 от Регламент за изпълнение 808/2014 на Комисията от 17 юли
2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на
Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ОВ, L 2274, 31 юли 2014 г.) и
Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/669 на Комисията от 28 април 2016 г. за изменение на
Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 по отношение на изменението и съдържанието на
програмите за развитие на селските райони, публичността на тези програми и коефициентите
на преобразуване в животински единици (ОВ, L 115/33, 29 април 2016 г.)
Комуникационният план е предоставен на всички участници в ОС за преглед. По него няма
постъпили допълнения, въпроси, забележки и искания за промяна.
Във връзка с предоставената информация, Общото събрание взе следното Решение:
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РЕШЕНИЕ №09/02/24.01.2017г.
ОДОБРЯВА/ПРИЕМА Комуникационен план за информиране и публичност на
Стратегията за 2017г.
ГЛАСУВАНЕ:
-ЗА: ………….гласа
-ПРОТИВ:……….гласа
-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: ………….гласа
По т.9 от Дневния ред:
Представяне и приемане на ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
към Стратегията за ВОМР на МИГ и ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА
КЪМ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ
„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЛЯСКОВЕЦ-СТРАЖИЦА“ ЗА 2017 ГОДИНА.
Индикативната годишна работна програма се изготвя в съответствие с чл. 26, ал. 1 от
Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на детайлни правила за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските
структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. Председателя на УС на
МИГ/МИРГ одобрява ИГРП за приемите по съответните мерки от стратегията за ВОМР за
следващата календарна година по образец.
Индикативната годишна работна програма на МИГ за 2017г. е предоставена на всички
участници в ОС за преглед. По него няма постъпили допълнения, въпроси, забележки и искания
за промяна.
Във връзка с предоставената информация, Общото събрание взе следното Решение:
РЕШЕНИЕ №10/02/24.01.2017г.
ОДОБРЯВА/ПРИЕМА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
към Стратегията за ВОМР на МИГ
ГЛАСУВАНЕ:
-ЗА: ………….гласа
-ПРОТИВ:……….гласа
-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: ………….гласа
До 29 януари 2017г. МИГ разработва Минималните процедури на основание чл. 41, ал. 2 от
ПМС 161 от 4 юли 2016 за определяне на правила за координация между управляващите органи
на програмите и местните инициативни групи и местните инициативни рибарски групи във
връзка с изпълнението на подхода Водено от общностите местно развитие за периода 2014 2020 г. Когато се предвиждат ред и условия, различни от настоящите минимални изисквания,
процедурата подлежи на одобрение от всеки УО на програма, страна по споразумението за
изпълнение на стратегия за ВОМР. Минималните процедури за подбор на проекти на МИГ е
предоставена на всички участници в ОС за преглед. По него няма постъпили допълнения,
въпроси, забележки и искания за промяна.
Във връзка с предоставената информация, Общото събрание взе следното Решение:
РЕШЕНИЕ №11/02/24.01.2017г.
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ОДОБРЯВА/ПРИЕМА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА КЪМ
СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ „МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЛЯСКОВЕЦ-СТРАЖИЦА“ ЗА 2017 ГОДИНА.
ГЛАСУВАНЕ:
-ЗА: ………….гласа
-ПРОТИВ:……….гласа
-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: ………….гласа

По т.10. от Дневния ред:
Събиране на членски внос- счетоводителя на МИГ Анелия Захариева прикани членовете на
МИГ да заплатят членския си внос.
По т. 11 от Дневния ред: Други. Няма
Поради изчерпване на Дневния ред Общото събрание се закрива.

Протоколчик:
К.Желязкова

……………………..

Утвърдил:
д-р Ивелина Гецова

………………………

СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩО СЪБРАНИЕ НА МИГ“ЛЯСКОВЕЦСТРАЖИЦА“ , ПРОВЕДЕНО НА 24 ЯНУАРИ 2017Г. В ГРАД ЛЯСКОВЕЦ
Име, презиме и фамилия

Получих материали за
днешното Общо събрание

Подпис
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Протоколчик:
К.Желязкова

……………………..

Утвърдил:
д-р Ивелина Гецова

………………………
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