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

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ВЪЗХОД“
ПОКАНА И ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
Провеждане на първо обществено обсъждане на Стратегия за местно
развитие на МИГ“Възход“ за участници, местна общност и
заинтересовани страни от цялата територия на МИГ
Уважаеми дами и господа-представители на заинтересованите
страни,
МИГ“Провадия, Ветрино и Вълчи дол“ организират първо обществено
обсъждане на Стратегия за местно развитие!
В тази връзка Вие сте поканени за участие и се надяваме заедно да
обсъдим целите, приоритетите, мерките и идеите за бъдещето на нашата
територия-общини Провадия, Ветрино и Вълчи дол, предвидени в
Стратегията за местно развитие!
дата:12 април 2016г., вторник,
място: град Провадия, заседателна зала на Община Провадия
начален час: 10.00ч.
Програма:
10.00ч.-10.30ч.
10.30ч.-11.15ч.
11.15ч.-12.00ч.
12.00ч.-12.15ч.
12.15ч.-13.00ч.
13.00ч.-13.30ч.
13.30ч.-14.15ч.
14.15ч.-15.00ч.
15.00ч.-15.15ч.
15.15ч.-16.00ч.
16.00ч.-16.15ч.
16.15ч.-17.00ч.
17.00ч.-17.30ч.

Регистрация и получаване на материали.
Представяне на SWOT анализ на територията
Дискусия по представения анализ, мнения и препоръки
Цели и приоритети в Стратегията за местно развитие
Дискусия по представените цели и приоритети, мнения и препоръки
Кафе, студен бюфет
Представяне на предвидените мерки по ПРСР за бизнеса и селското
стопанство.
Дискусия по представените мерки, мнения и препоръки.
Представяне на предвидените мерки по ПРСР за публичния сектор и
нестопанския сектор.
Дискусия по представените мерки, мнения и препоръки.
Представяне на предвидените мерки от ОП“РЧР“ и ОПИК
Дискусия по представените мерки, мнения и препоръки.
Заключителна част на общественото обсъждане.

Настоящият документ е изготвен във връзка с проект №19-19-1-01-53/04.09.2015г. за предоставяне на финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни
дейности“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. и Договор №РД50-200/07.12.2015 г., сключен между СНЦ“МИГ-Възход“, МЗХ-УО и ДФЗ-РА.
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УЧАСТИЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ЖИТЕЛИ, ГРАЖДАНИ И
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ Е ОТ
ОСОБЕНА ВАЖНОСТ ЗА ТОЧНОТО И ОБЕКТИВНО
ПРЕДВИЖДАНЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ И
ФИНАНСОВИ ИНТЕРВЕНЦИИ В
СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ!

С уважение: Управителен съвет на МИГ „Възход“
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