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

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА”

Регистър на подадените проектни предложения по процедура
№ Мярка МИГ4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”
Процедура №BG06RDNP001-19.096 с краен Първи срок: 08.01.2019г., 17.00ч.
Процедура
№

Номер на
ПП

BG06RDNP001-19.096

BG06RDNP00119.096-0001

Наименование

Кандидат

Име
одобряване на
ЕТ ПЕЙЧО
прилежаща
ПЕЙКОВ бетонова
АТЛА МАРИЯ
инфраструктура,
реконструкция на
котелно помещение
и закупуване на
специализирано
оборудване,
осигуряващи
възможност за подобро използване на
факторите за
производство,
въвеждане на нов
процес и опазване
на околната среда, в
предприятието на
ЕТ Пейчо Пейков
Атла Мария, с.

Булстат/
ЕИК/ЕГН
ЕИК

Идентиф
икатор
104057964

Дата и час Регистрационен
на
статус
регистрация
08.01.2019г.
16.07ч.

Регистрирано

Тип
Проектно
предложение

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“.
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BG06RDNP001-19.096

BG06RDNP001-19.096

Козаревец
BG06RDNP001- Модернизация на Горнооряховска
19.096-0002 производствена база
скара ООД
на Горнооряховска
скара ООД
BG06RDNP001Ремонт на
ДМД-КЛБ ООД
19.096-0003
производствена
сграда, инвестиции
в съоръжения за
прецизна
преработка на
отпадъци от
слънчоглед и
спомагателни
съоръжения за
пакетиране на
пелети от
слънчоглед, в
предприятие за
производство на
пелети "ДМД-КЛБ"
ООД

ЕИК

203820226

08.01.2019г.
16.56ч.

Регистрирано

Проектно
предложение

ЕИК

203594994

08.01.2019г.
17.15ч.

Регистрирано

Проектно
предложение

Утвърдил: /…………П………П…../
(…………..Заличени данни съгласно ЗЗЛД, )
Председател на УС на МИГ
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