Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА”

ПРОТОКОЛ
ОТ ПРОВЕДЕНО ОБЩО СЪБРАНИЕ-РЕДОВНО СВИКАНО
15 март 2017 г., гр.Лясковец

Параметри на писмената покана за Общо събрание:
 Дата: 15 март 2017г., сряда
 Място: Конферентна зала на Община Лясковец;
 Начален час за регистрация на кворум: 15.00ч.;
 Дневен ред:
Т.1.Регистрация на участниците в Общото събрание и проверка на Кворум;
Т.2. Разглеждане на Молба за членство и приемане на нов член на ОС на МИГ от
квотата на местния бизнес.
-докладва: д-р Ивелина Гецова
Т.3. Представяне на информация за напредъка в прилагането на Стратегия за ВОМР на
МИГ.
-докладва: Мария Маринова
Т.4. Приемане на изменение във „Вътрешни правила за контрол и предотвратяване
изпирането на пари и финансирането на тероризма“.
Представяне и вземане на решение за промяна на Индикативна годишна работна
програма за 2017 г., с която се приема предварителен ред за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по програми, финансирани от Европейските
структурни и инвестиционни фондове, както и ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПОДБОР НА
ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ към Стратегията за ВОМР на МИГ.

-докладва: М.Маринова
Днес, 15 март 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.
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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Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:

 Регистрация и кворум:14 членове
Събранието стартира в 16.00ч. с кворум от 14 члена на ОС.
По втора точка от Дневния ред: Разглеждане на Молба за членство и приемане на нов
член на ОС на МИГ от квотата на местния бизнес.
В офиса на СНЦ МИГ „Лясковец - Стражица” е входирана молба от фирма
„Транс – Инвест” ЕООД, че с предстояща покупко – продажба на фирмата, моли
юридическото лице „Транс - Инвест“ ЕООД да бъде освободено като член на
Колективния Върховен Орган - общо събрание на СНЦ „МИГ Лясковец – Стражица“,
както и като член на Управителния орган - УС от квотата на местния бизнес.
В резултат на това в офиса е входирана молба за членство от „Север – І” ЕООД.

РЕШЕНИЕ № 1-ОС /17.03.2017 г.
Молбата за членство на “Север – І “е подложена на гласуване както следва:
ЗА- 14 гласа
ПОТИВ-0 гласа
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ- 0 гласа
Приема се!
По трета точка от Дневния ред: Т.3. Представяне на информация за напредъка в
прилагането на Стратегия за ВОМР на МИГ.
-докладва: Мария Маринова
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".
 Подготовка на процедура по отваряне на приеми през втората половина на 2017та година (документация за бенефициенти, процедури за подбор,
информационни и разяснителни дейности и др.) по следните мерки:
- 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
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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Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
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
 Подготовка и стартиране на процедура по съгласуване с УО на Индикативна
годишна работна програма за 2017 г., с която се приема предварителен ред за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програми, финансирани от
Европейските структурни и инвестиционни фондове;
 Подготовка и стартиране на процедура по съгласуване с УО на ПРОЦЕДУРАТА
ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ към Стратегията за ВОМР на
МИГ.
-

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".
- Администриране и управление на стратегията на МИГ;
- Участие н МИГ в обучения, семинари и информационни срещи за местни
лидери, свързани с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти и други,
свързани с популяризиране на стратегията за ВОМР и прилагане на подхода.
3.Други дейности на МИГ:
 Участие на МИГ в дейности на Асоциация “Българска национална Лидер мрежа“участие в работни групи, изготвяне на предложения, становища и проекти на
нормативни документи в интерес на всички местни групи;
 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.
 Приемане на нови членове и популяризиране дейността на МИГ.

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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Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
РЕШЕНИЕ № 2-ОС /15.03.2017 г.
Така информация за напредъка в прилагането на Стратегия за ВОМР на МИГ.
подложена на гласуване както следва:
ЗА- 14 гласа
ПОТИВ-0 гласа
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ- 0 гласа
Приема се!

По четвърта точка от Дневния ред:

По четвърта точка от Дневния ред: Приемане на изменение във „Вътрешни
правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на
тероризма“.
Мария Маринова, изпълнителен директор на сдружението,
вътрешните правила за изпиране на пари. Нямаше разисквания по тях.

представи

Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и
финансирането на тероризма бяха подложени на гласуване както следва:
РЕШЕНИЕ № 3-ОС /15.03.2017 г.
ЗА- 14 гласа
ПОТИВ-0 гласа
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ- 0 гласа
Приема се!

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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