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ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФОКУС-ГРУПА 
Дата: 31.10.2019г. в град Стражица, Малка зала на Общинска администрация 

 

Уважаеми дами и господа, бенефициенти към МИГ, представители на местната общност, 

заинтересовани страни, членове на МИГ и приятели! 

МИГ "Лясковец-Стражица" ви уведомява, че в момента на територията на общините Лясковец и 

Стражица, съвместно с фирма "Интегрити Консултинг"ООД се провеждат следните проучвания за 

нуждите на нашата организация: 

 

За нуждите на проучванията имаме удоволствие да ви поканим за участие във фокус-група на тема: 

- Анализ/изследване за формите и методите за обществено включване на местна общност, местни 

лидери и заинтересовани страни в прилагане на подхода ВОМР на територията на МИГ. 

 

Фокус - групата ще се състои на 31.10.2019г. от 17.00ч. до 19.00ч. 

По време на фокус - групата ще имате възможност да се запознаете с текущите проучвания на 

територията на МИГ, да попълните анкетни карти ивъпросници, да споделите мнения, препоръки и 

впечатления относно прилагане на мерките в СВОМР в частния сектор и сектора на селското 

стопанство, в публичния / НПО сектор . 

ЗАПОВЯДАЙТЕ! 
 

…Цената на успеха е здрава работа, пълно посвещаване на работата и решеност, 

независимо дали ще спечелиш или загубиш, да дадеш най-доброто от себе си! 

 

Бъдете полезни на МИГ, бъдете активни, вашето мнение е от особена важност за 

дейността на Местната инициативна група! 
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