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ЗАПОВЕД НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УС 

№ 03-ВОМР/ 10.01.2018г. 

Гр. Лясковец 

 

Уважаеми дами и господа, членове на УС на МИГ “Лясковец-Стражица“, 

 

Определям дата за провеждане на редовно свикано заседание на УС на МИГ 

както следва: 

 

 Дата: 18 януари   2017г. 

 Час: 17.00ч. 

 Място: офис на МИГ в град Лясковец, Младежки дом 

 Дневен ред: 

 

1.Утвърждаване на насоки за кандидатстване с проектни предложения по 

Мярка МИГ03 „По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в 

икономиката на общините Лясковец и Стражица“ от ОПРЧР на Стратегия за 

ВОМР на МИГ. 

-докладва : М. Петкова 

 

2. Утвърждаване на насоки за кандидатстване с проектни предложения по 

Мярка МИГ04 „Социални иновации за активно социално включване” от 

ОПРЧР на Стратегия за ВОМР на МИГ. 

-докладва : М. Петкова 

 

3. Други 

 

Вашето участие в заседанието на УС е задължително! 

 

 

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА 
ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА” 
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Всички необходими материали ще Ви бъдат предоставени на предварителна 

среща в офиса на МИГ в гр. Лясковец на 11.01.2017г., в 11.00ч. на 

магнител носител, както и на хартия в офиса на МИГ преди започване на 

заседанието на УС! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Подпис, 

Съгласно Чл.2, ал.2 от Закон за защита на 

личните данни МИГ не следва да 

публикува лични данни от Списъка на 

участниците в заседание на УС. 

 

(д-р Ивелина Гецова) 

Председател на УС на МИГ 

 


