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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 БИЗНЕС
ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Екипът на Сдружение „МИГ Бяла Слатина“ отправя покана към всички
заинтересовани лица за участие в информационни срещи за представяне на актуална и
полезна информация относно възможностите за кандидатстване по отворени и
предстоящи приеми по мерките от Стратегията за ВОМР. Информационните срещи ще
се проведат както следва:
на 05.06.2020 г. (петък), от 9:30 часа, в сградата на НЧ „Напредък – 1898, с.
Търнава;
на 09.06.2020 г. (вторник), от 9:30 часа, в сградата на кметството, с. Галиче.
В програмата на двете информационни срещи е предвидено общо представяне на
най-дългоочакваната мярка от Стратегията за ВОМР – мярка 6.4 „Инвестиции в
подкрепа на неземеделски дейности“. Екипът на МИГ ще разясни Насоките за
кандидатстване – допустими кандидати, дейности и разходи, необходимите документи,
както и условията и начина на подаване на проектните предложения. По време на
информационните срещи, екипът на МИГ Бяла Слатина ще консултира
заинтересованите лица по всички конкретни въпроси и проектни идеи.
ОЧАКВАМЕ ВИ!
ИНЖ. 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.

