Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ПЕРУШИЦА-РОДОПИ”
До членовете на УС на
СДРУЖЕНИЕ “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ”

Относно: Покана за провеждане на заседание на УС

Уважаеми дами и господа,
На основание чл. 38, ал. 1 от Устава на Сдружение „Местна инициативна група
Перущица-Родопи” свиквам заседание на УС на 01.07.2020 г. /сряда/ от 11.00 часа в офиса
на Сдружението на адрес с.Брестовица, площад Съединение № 1, със следния дневен ред:

ДНЕВЕН РЕД

1. Вземане решение за прием на проектни предложения към стратегия за ВОМР и одобряване
на обява, условия и образци на документи за кандидатстване по Процедура чрез подбор на
проектни предложения с два крайни срока за кандидатстване BG06RDNP001-19.427 МИГ
Перущица-Родопи- 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански
продукти" от мярка 4. "Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014 - 2020 г. И вземане решение за публикуване на покани за
кандидатстване с проекти по Стратегията за водено от общностите местно развитие
2. Одобряване на актуализирана индикативна годишна работна програма (ИГРП) за 2020 г.
3. Разни

С УВАЖЕНИЕ,
Румяна Самоков:
Председател на У
Сдружение „ МИГ

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
СНЦ „ МИГ ПЕРУЩИЦА- РОДОПИ“

РЕШЕНИЕ №7/01.07.2020 г
На основание чл. 36, т.2 от Устава на Сдружението Управителният съвет:
Одобрява условия за кандидатстване, ведно с приложените към тях документи и периоди на
прием по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез
подбор на проектни предложения с два крайни срока за кандидатстване BG06RDNP001-19.427
МИГ Перущица-Родопи- 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти"
от мярка 4. "Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014 - 2020 г. както следва:
Начало на прием: 04.08.2020 г. Първи краен срок: 08.09.2020 г. 17.00 часа.
Начало на прием: 23.12.2020 г. Втори краен срок : 01.02.2021 г. 17.00 часа.
ЗА“ - 6 гласа
„ПРОТИВ“ - 0 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 0 гласа
По т. 2 от Дневния ред: Г-жа Румяна Самаковарева предложи Актуализация на ИГРП за 2020 г.
След кратки разисквания УС единодушно с 6 гласа ЗА, ПРОТИВ-О прие следното решение

РЕШЕНИЕ №8/01.07.2020 г..
на основание чл. 36, т. 30 от Устава на Сдружението Управителният съвет:
приема Актуализация на ИГРП за 2020 г. на Сдружение „МИГ Перущица - Родопи“

По т. 3 от Дневния ред: Няма въпроси за разглеждане.

Поради изчерпване на дневния ред
Водещ заседанието
г-жа Румяна Самаковаре
Председател на УС на

5:00 часа

щица-Родопи”

Изготвил протокола
Емилия Янкулова - член

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПЕРУЩИЦА - РОДОПИ
с. Брестовица, община Родопи, област Пловдив, пл. „Съединение“ № 1
www.mig-p-r.org, email: trakijskorodopskata.yaka@abv.bg

