Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА”

ПРОТОКОЛ
ОТ ПРОВЕДЕНО ОБЩО СЪБРАНИЕ-РЕДОВНО СВИКАНО
05 юни 2017 г., гр.Лясковец

Параметри на писмената покана за Общо събрание:
 Дата: 05 юни 2017г., сряда
 Място: Конферентна зала на Община Лясковец;
 Начален час за регистрация на кворум: 15.00ч.;
 Дневен ред:
т.1Регистрация и проверка на Кворум.
т.2. Представяне на информация за напредъка в прилагането на Стратегия за ВОМР на
МИГ.
-докладва: Мария Маринова
т.3.Внасяне и гласуване на предложение за промяна в КС на МИГ - докладва:
Красимира Желязкова
т.4 Приемане на изменение във Индикативен график за Приеми на проекти за 2017г.
-докладва: М.Маринова
т.5. Представяне и вземане на Решение за одобрение на промени в ПРОЦЕДУРА ЗА
ПОДБОР НА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ ЛЯСКОВЕЦ –
СТРАЖИЦА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ
РЕСУРСИ“ -недискриминационен и прозрачен ред за оценка на проекти към
стратегията за ВОМР, който не нарушава минималните изисквания и указанията на УО
на програмите по чл. 37 от ПМС 161 от 2016г. -докладва: М.Петкова
6. Представяне и вземане на Решение за одобрение на промени в ПРОЦЕДУРА ЗА
ПОДБОР НА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ ЛЯСКОВЕЦ –
СТРАЖИЦА ПО ПРСР - докладва: М.Маринова

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
19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020"
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7.Представяне и вземане на Решение за одобрение на Вариант на Насоки за
кандидатстване по Мярка МИГ 03 „По-добро здраве и работоспособност на заетите
лица в икономиката на общините Лясковец и Стражица“.
8. Други
Днес, 05 юни 2017г., в Конферентната зала на Община Лясковец, гр.Лясковец стартира
провеждането на Общо събрание на МИГ“Лясковец-Стражица“, за чийто Решения се
води настоящия протокол.
¾ Регистрация и кворум: 15 членове
Събранието стартира в 16.00ч. поради липса на кворум.
По втора точка от Дневния ред: Представяне на информация за напредъка в
прилагането на Стратегия за ВОМР на МИГ.
Г-жа Маринова представи информация за напредъка в прилагането на Стратегия
за ВОМР на МИГ.
РЕШЕНИЕ № 1-ОС /05.06.2017 г.
ЗА- 15 гласа
ПОТИВ-0 гласа
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ- 0 гласа
По трета точка от дневния ред: Внасяне и гласуване на предложение за промяна в КС
на МИГ - докладва: Красимира Желязкова
Поради установен конфликт в контролния съвет на СНЦ „Местна Инициативна
Група“ е проведена процедура по промяна на член на контролния съвет. Входирана е
молба от Иван Василев Русев, председател на СНЦ „Партньори за Лясковец“ за
освобождаване му като председател на сдружението. Също така в офиса на МИГ
„Лясковец – Стражица“ е входирана молба от Даниела Бърнева, за освобождаването й
като член на Контролния съвет на СНЦ „МИГ Лясковец – Стражица“, като
представител на Сдружение „Бъдеще за нас“.
За член на контролния съвет на мястото на г-жа Бърнева е предложен г-н Атанас
Костов – председател на НЧ „Напредък – 1895“ гр.Стражица. След като нямаше други
предложения, решението е подложено на гласуване.
Състав на Контролен съвет:
1. Иван Русев – Представител на ЕТ „Русев И.В – Иван Русев“;
2. Атанас Костов – представител на Читалище „Развитие 1895“ гр.Стражица;
3. Боянка Николова – представител на хандбален клуб „Левски 1920“
гр.Стражица
РЕШЕНИЕ № 2-ОС /05.06.2017 г.
Предложението е подложено на гласуване както следва:
ЗА- 15 гласа
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ПОТИВ-0 гласа
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ- 0 гласа
Приема се!
По четвърта точка от Дневния ред: Приемане на изменение във Индикативен график
за Приеми на проекти за 2017 г -докладва: Мария Маринова
2017 г.
Код на
мярката

МИГ4.1.
МИГ4.2.
МИГ6.4.1
МИГ7.2.

МИГ01

Име на мярката

Мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 г. (ЕЗФРСР)
„Инвестиции в земеделски стопанства”
„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански
продукти“
„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”
„Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура„
Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (EC) №
1305/2013, но съответстващи на целите на регламента
„Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане,
възстановяване и на културното и природното наследство на
селата.

Дата на
обявяване на
процедурата

Краен срок за
подаване на
проектни
предложения

Ноември
Ноември

Декември
Декември

Декември

Януари

Ноември

Декември 3

Ноември

Декември

Октомври

Ноември

Октомври

Ноември

Октомври

Ноември

Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)
МИГ02
МИГ03
МИГ04

„Местни инициативи за заетост на територията на общините
Лясковец и Стражица”
„По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в
икономиката на общините Лясковец и Стражица”
„Социални иновации за активно социално включване”

РЕШЕНИЕ № 3-ОС /05.06.2017 г.
Така предложения график е подложен на гласуване както следва:
ЗА- 15 гласа
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ПОТИВ-0 гласа
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ- 0 гласа
Приема се!
По пета точка от Дневния ред: Представяне и вземане на Решение за
одобрение на промени в ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ КЪМ
СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА ПО ОПЕРАТИВНА
ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ -недискриминационен и
прозрачен ред за оценка на проекти към стратегията за ВОМР, който не нарушава
минималните изисквания и указанията на УО на програмите по чл. 37 от ПМС 161 от
2016г. -докладва: М.Петкова
Мария Петкова, експерт в СНЦ „МИГ Лясковец – Стражица“, представи ПРОЦЕДУРА
ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ ЛЯСКОВЕЦ –
СТРАЖИЦА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ.
Нямаше разисквания по нея. Процедурата е изпратена в УО на ОП „Развитие на човешките
ресурси“.

РЕШЕНИЕ № 4-ОС /05.06.2017 г.
Така предложената процедура е подложена на гласуване както следва:
ЗА- 15 гласа
ПОТИВ-0 гласа
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ- 0 гласа
Приема се!
По шеста точка от Дневния ред: Представяне и вземане на Решение за одобрение на
промени в ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР
НА МИГ ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА ПО ПРСР - докладва: М.Маринова
Г-жа Мария Маринова – изпълнителен Директор на МИГ „Лясковец –
Стражица“ представи ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА
ЗА ВОМР НА МИГ ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА ПО ПРСР. Нямаше разисквания по
нея. Процедурата е изпратена в УО на „ПРСР“ за съгласуване.
РЕШЕНИЕ № 5-ОС /05.06.2017 г.
Така предложената процедура е подложена на гласуване както следва:
ЗА- 15 гласа
ПОТИВ-0 гласа
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ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ- 0 гласа
Приема се!
По седма т.от дневния ред: „Представяне и вземане на Решение за одобрение
на Вариант на Насоки за кандидатстване по Мярка МИГ 03 „По-добро здраве и
работоспособност на заетите лица в икономиката на общините Лясковец и Стражица“.
Бяха представени проект на Насоки за кандидатстване по Мярка МИГ 03 „По-добро
здраве и работоспособност на заетите лица в икономиката на общините Лясковец и
Стражица“. Насоките ще бъдат изпратени в УО на ОП „РЧР“ за съгласуване.
РЕШЕНИЕ № 6-ОС /05.06.2017 г.
Така предложената процедура е подложена на гласуване както следва:
ЗА- 15 гласа
ПОТИВ-0 гласа
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ- 0 гласа
Приема се!
След изчерпване на дневния ред общото събрания е закрито.
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