“Европейски съюз“

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони
СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА”

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО
ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА
СНЦ „МИГ-ЛЯСКОВЕЦ-СТРАЖИЦА“
 Протокол № 21-ВОМР/ 25.11.2018г.
 Дата на провеждане на заседанието: 25 ноември 2018г.
 Препис на Решение:
Днес, 25.11.2018г., във временния офис на МИГ в гр. Лясковец се състоя заседание
на УС при следния Дневен ред:





Дата: 25 ноември 2018г., неделя
Час: 17.00ч.
Място: офис на МИГ, гр. Лясковец, ул.“Бузлуджа“№1
Дневен ред:

1. …………..
2……………

3.Вземане на Решение за изменение на ИГРП за 2018г.
-докладва: М.Петкова
4…………
В Заседанието участие взеха следните Членове на УС, редовно поканени и уведомени:
-д-р Ивелина Гецова: да
-Красимира Желязкова: да
-Антоанета Чукурова: да
-Мариела Терзиева: да
-Пламен Пенчев: да
-Петър Тахрилов: да
-Денчо Димов: не

www.eufunds.bg
Настоящият документ е изготвен във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50196/29.11.2016 г.за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка
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“Европейски съюз“

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони
Заседанието е редовно и може да взема решение с регистриран Кворум от 6 члена.
На заседанието присъстват без право на глас:
-Мария Маринова, Изп. директор на МИГ;
-Мария Петкова, Експерт на МИГ
Заседанието стартира навреме както следва:
По т.1. от Дневния ред, а именно- ……………
По т.2. от Дневния ред, а именно- ……………
По т.3. от Дневния ред, а именно –Вземане на Решение за изменение на ИГРП за
2018г.
-докладва: М.Петкова
Във връзка с Решение на УС на МИГ за удължаване на срока за прием по Мярка
МИГ4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на
селскостопански продукти”,
Процедура № BG06RDNP001-19.096. от Стратегия за ВОМР на МИГ до 17.00ч. на 8
януари 2018 година от Стратегия за ВОМР на МИГ до 17.00ч. на 8 януари 2019 година.
вкл. е необходима промяна в ИГРП за 2018г.
Януари 2018

МЯРКА
Мярка
МИГ4.1.
„Инвестиции в земеделски
стопанства”

300 000 лева

Мярка
МИГ6.4.1 „Инвестиции в
подкрепа на неземеделски
дейности”

600 000 лева

Мярка МИГ7.2. Инвестиции в
създаването, подобряването или
разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура

800 000 лева

Мярка МИГ7.5. Инвестиции за
публично ползване в
инфраструктура за отдих,
туристическа инфраструктура

400 000 лева

Мярка МИГ02 „Местни инициативи
за заетост на територията на
общините Лясковец и Стражица“
Мярка МИГ03 „По-добро здраве и
работоспособност на заетите лица
в икономиката на общините
Лясковец и Стражица“.

Март 2018

Април 2018

Май 2018

Юни 2018

Юли 2018

Август 2018

Септември 2018

Октомври 2018

Ноември 2018

Декември 2018
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600 000 лева

Мярка
МИГ4.2 „Инвестиции в
преработка/маркетинг на
селскостопански продукти”

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”.

Февруари 2018

Бюджет по
процедурата

233745 лева
400 000 лева

186 000 лева

Мярка МИГ04 „Социални иновации
за активно социално включване”

500 000 лева

Мярка МИГ05“Насърчаване
развитието на местна социална
икономика и нови работни места в
социални предприятия“

400 000 лева

По предоставената информация няма дискусия.
Въз основа на представената информация, УС взема следното:
РЕШЕНИЕ №03/Протокол 21-ВОМР/ 25.11.2018г.
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“Европейски съюз“

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони
Одобрява актуализация на Индикативна годишна работна програма за 2018г. с
корекция на срока за прием на проектни предложения по Мярка МИГ4.2 „Инвестиции
в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”, Процедура № BG06RDNP00119.096.
Гласуване: кворум – 6
-ЗА: 6 гласа
-ПРОТИВ: 0 гласа
-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 6 на брой гласа „ЗА“, УС на МИГ взе Решение за актуализиране на ИГРП за 2018г.
По т.4. от Дневния ред, а именно –Други-няма
С приключване на Дневния ред приключи и заседанието на УС.

Дата/име/подпис на представляващия МИГ:
26.11.2018г.
Подпис, п………п
(заличени данни съгласно ЗЗЛД)
Председател на УС на МИГ
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