Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони– Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007
До

земеделските производители, юридически
и физически лица, микро-, малки и средни предприятия
еднолични търговци на територията на Община Кнежа, НПО,
Читалища, Община Кнежа

ПОКАНА
ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА НАБИРАНЕ НА
ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СМР НА МИГ
,,КНЕЖА”

Уважаеми госпожи и господа,

МИГ,,Кнежа” Ви кани да участвате в информационни срещи за разясняване условията за
кандидатстване с проектни предложения по мерките от стратегията за местно развитие на
МИГ,,Кнежа‘‘ заповед № 3 от 26.07.2012 год. на Изпълнителния директор първи прием на проектни
предложения.
На срещите екипът на МИГ ,,Кнежа ” ще ви запознаят с условията и реда на кандидатстване, както и с
нужната документация за кандидатстване по следните мерки от Стратегията за местно развитие:
121 Модернизиране на земеделските стопанства
123 Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти
311 Разнообразяване към неземеделски дейности
312 Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия
321 Основни услуги за населението и икономиката в селските райони
322 Обновяване и развитие на населените места
Срещите ще се състоят на:
- 13.08.2012 год. в гр.Кнежа, залата на Общинския комплекс за социални дейности/ Майка Кухня/ от
17.00 часа
- 14.08.2012 год.в с.Лазарово, ул. Г. Димитров № 20/ сградата на ПРУ към кметство Лазарово/ от 9.30
часа
- 15.08.2012год. в с. Бреница, ул. Стефан Кратунски № 54 /в малкия салон на читалище „Народно
съзнание 1897” от 10.00 часа
- 16.08.2012 год. в с.Еница, ул.” Ленин № 1 / в салона на читалище „ Изгрев”/ от 10.00 часа
На участниците ще бъдат предоставени материали за стратегията за местно развитие на МИГ
,, Кнежа ’’ и мерките, включен и в нея.

СДРУЖЕНИЕ“МИГКНЕЖА”
5835 гр. Кнежа, община Кнежа, област Плевен, ул. «Марин Боев» № 69
тел./ факс. 09132 / 41 53; e-mail: cvid.mig.knezha@mail.bg

