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„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“
Подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“
Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
Споразумение № РД50-29/16.04.2018 г.

ПОКАНА
За Информационни срещи с екипа на МИГ Бяла Слатина по отворени
процедури за прием на проекти към СВОМР
НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА,
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС ОТ ТЕРИТОРИЯТА
НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“ отправя Покана за участие
в поредица информационни срещи на територията на Община Бяла Слатина с екипа
на МИГ, за представяне на актуална и полезна информация относно възможностите за
кандидатстване по отворени и предстоящи приеми по мерките от Стратегията за
ВОМР. Организирането и провеждането на срещите на територията на МИГ Бяла
Слатина е както следва:
15.07.2019 г. (понеделник) – гр.. Бяла Слатина, заседателна зала на ОбС Бяла
Слатина, с начален час 09:30 ч.;
18.07.2019 г. (четвъртък) - с. Галиче, заседателна зала на Народно Читалище
„Просвета - 1910“, с начален час 09:30 ч.;
В програмата на информационните срещи е предвидено общо представяне на
мерките от СВОМР и възможностите за кандидатстване по отворени мерки 4.2
„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014 –
2020 г. и 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на
община Бяла Слатина“ от ОПИК 2014-2020 г.
ЗАПОВЯДАЙТЕ!
Иво Цветков
Председател на УС на МИГ Бяла Слатина
Този документ е създаден в рамките на проект №BG06RDNP001-19.001-0040 „Стратегия за Водено от общностите местно
развитие на територията на МИГ Бяла Слатина“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на
селските райони 2014-2020 г. и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., съфинансирани от
Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на
публикацията се носи от СНЦ „Местна инициативна група Бяла Слатина“ и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващите органи на ПРСР 2014 – 2020 г. и
ОПИК 2014-2020 г.

