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АНКЕТА  ЗА НАМЕРЕНИЯ НА  ПОТЕНЦИАЛНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ 

 И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ  

 

1.Във връзка с настоящи и предстоящи приеми на проектни предложения към  Стратегия за 

ВОМР на МИГ на територията на общини Лясковец и Стражица, изразявам намерение да 

кандидатствам с проект за: (Моля, опишете накратко Вашата проектна идея): 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

2.Какви инвестициите предвиждате по проекта? (Моля, опишете накратко дейностите): 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3.В кое населено място/места ще реализирате дейностите? 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

4.Какви средства са Ви необходими? 

Очаквана стойност на проекта ................... лева 

Източници на финансиране: 

                                    Собствени средства ................... лева 

                                    Кредит ................... лева 

 

5.Прогнозен срок за изпълнение на инвестицията/проекта:  

……………………………………………………………………………………………………… 

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА 

ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА” 
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6.Имате ли предишен проектен опит? Ако „да”, моля посочете с какви проекти сте кандидатствали 

или изпълнявали: 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

ИНФОРМАЦИЯ  ЗА  ПОТЕНЦИАЛНИЯ  БЕНЕФИЦИЕНТ 

 

Име и фамилия  ……………………………..……….............……………............……………...... 

Адрес: ……………………………………………………………..……….............……………........ 

Контакти /телефон, ел. Поща/ ....……………........ ....……………........ ....……………........ 

 

Вие сте:  до 29 години  до 45 години   до 65 години  над 65 години 

 Физическо лице /занаятчия/ свободна професия       

 Представител на юридическо лице (кооперация, ЕООД, ООД, ЕАД, АД, други)   

 Представител на нестопанския сектор (НПО)       

 Представител на община          

 

 

Може да изпратите настоящия Формуляр за намерения по ел.поща: mig_zaedno@abv.bg  

 

 

 

 

Дата  .........................                 Подпис: _______________________ 
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