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ПОКАНА
НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КВО НА МИГ БЯЛА СЛАТИНА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На 26.05.2020 г. /вторник/ в гр. Бяла Слатина, с начален час 09:30 ч., в залата на
ОбС Бяла Слатина ще се проведе еднодневно бучение, организирано в полза на екипа
на Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“ и членовете на Колективния
върховен орган (КВО). Обучението е в изпълнение на дейностите по прилагане на
Стратегия за ВОМР на територията на МИГ Бяла Слатина и в него са предвидени теми
за осъществяване на текущо и последващо наблюдение и контрол на одобрените
проекти към Стратегията за ВОМР.
Основната цел на обучението е участниците в него да усвоят умения и практики
за проследяване изпълнението на проектните дейности, а също и да се избегне риска от
възникване на проблеми или неправилно и неправомерно усвояване на отпуснатите
финансови средства, както и за вземане на своевременни мерки при отклонения от
Бизнес плана.

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.

