ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ОБЩИНА МАРИЦА“

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА МИГ
-РЕДОВНО СВИКАНО
На основание чл.41, ал.1 и ал.2 от Устава на СНЦ ”МИГ - Община Марица”, във връзка
със Заповед № ВОМР-44 / 10.05.2018г. на Председателя на УС на МИГ
Уважаеми дами и господа, членове на МИГ, с настоящото писмо Ви
приканваме да вземете участие в Общо събрание на СНЦ ”МИГ-Община
Марица”, което ще се проведе както следва:
 Дата: 21.05.2018г. (понеделник)
 Час: 15.00ч.
 Място: Административната сграда на Община Марица, адрес: гр.Пловдив, бул.
Марица, № 57А
 Дневен ред:
1. Регистрация на участниците и проверка на Кворум.
2. Прием на нови членове на Сдружението съобразен изискванията на чл. 12, ал. 1, т. 5
от Наредба №22.
3. Разширяване на списъка с членове от Общото събрание - оценители на проектни
предложения по мерките от ПРСР.
4. Определяне на възможни критерии за класиране на проекти с равен брой точки за
всички мерки от Стратегията по ПРСР.
5. Вземане на решение при създаване на оценителни комисии, освен външни експертиоценители, съгласно Списък на одобрените външни експерти-оценители на МИГ – община
Марица, при необходимост да бъдат включвани и външни оценители от Списък на лицата,
одобрени в проведения Централизиран конкурс за избор на външни оценители в
процедурите по предоставяне на БФП на ЦКЗ.
6. Други.
Присъствието ВИ като редовен член на Общото събрание на
СНЦ ”МИГ-Община Марица” и като жител на територията на МИГ е
НАЛОЖИТЕЛНО!
Забележка: Материали по обявения Дневен ред можете да получите при заявка в
офиса на МИГ: с.Калековец, ул.Иван Вазов №5, в часовете от 10.00ч. – 16.00ч.

Гергана Титюкова
Председател на УС
На СНЦ „МИГ – Община Марица“
Настоящият документ е изготвен във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50195/29.11.2016 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"

