Европейски съюз
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дело и рибарство

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,
ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

ПОКАНА
за информационни срещи, свързани с консултиране
с местната общност
Във връзка с изпълнението на дейностите по проект по подготвителна мярка
4.1. „Подготвителни дейности за стратегии за ВОМР” – „Изготвяне на стратегия за
МИРГ Белене – Никопол – Гулянци - Долна Митрополия 2014-2020”,
административен договор номер МДР-МП 01-7/27.06.2017 г. за предоставяне на
безвъзмездна помощ по програмата за морско и рибарско дело 2014-2020 г., каним
всички заинтересованите страни, медии и широката общественост на
информационни срещи, свързани с консултиране с местната общност в
населените места, както следва:
1. В гр. Гулянци: дата: 19.09.2017 г., вторник, час: 10:00 часа, място:
конферентната зала на Община Гулянци, адрес: ул. "Васил Левски" 32;
2. В гр. Никопол: дата: 20.09.2017 г., сряда, час 10:00 часа; Заседателна зала
на Община Никопол, адрес: ул. "Александър Стамболийски" № 5, етаж 3.
3. В село Байкал, община Долна Митрополия, дата: 21.09.2017 г., четвъртък,
час: 10:00 часа, място: Читалище „Пробуда“, адрес: ул. "Георги Димитров"
45;
На срещите ще бъде представена Програмата за морско и рибарско дело
2014-2020, планираните дейности по подготвителната мярка 4.1. „Подготвителни
дейности за стратегии за ВОМР” – „Изготвяне на стратегия за МИРГ Белене –
Никопол – Гулянци - Долна Митрополия 2014-2020” и ще се консултираме
съдържанието на работният вариант на Стратегия за ВОМР, идеи за проекти,
примери за добри практики.
Качеството на бъдещата Стратегия за Водено от общностите местно
развитие, както и полезното й въздействие върху развитието на секторите
рибарство и аквакултури, зависи от мнението и активното участие на всеки един
от нас!

Разчитаме на Вашето активно участие!

Този документ е създаден в изпълнение на договор № МДР-МП-01-7/27.06.2017 г. за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по подмярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР’’ по приоритет на Съюза 4 "Повишаване на
заетостта и териториално сближаване" от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г., Местно партньорство на
общините Белене, Никопол, Гулянци и Долна Митрополия
Гр. Белене, ул. „България” 35, тел: 0878 355 963, e-mail: mirg.dunav.dolnamizia@gmail.com

