
          Този документ е изготвен по проект „Панаир на добри идеи”, финансиран от 
Фондация”Америка за България”, Договор №CIV. 0039.20110210 /08.04.2011г.  

 

Фондация „Америка за България” подпомага развитието и растежа на динамичен частен сектор в полза на свободна и демократична България.   
Основана през 2008 година, Фондацията е наследник на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден от Правителството на САЩ чрез 
Американската агенция за международно развитие. Грантовете, които Фондация „Америка за България” предоставя, продължават отношенията на 

доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България. 
 

                                                                                                                                                                    

   
С финансовото подпомагане на Фондация”Америка за България”,  

Община Лясковец и Община Стражица 
 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ  

Екипът на МИГ тръгва на път да търси добрите идеи и проекти, които ще бъдат 
финансирани в рамките на проект ”Панаир на добрите идеи”. 

 От 2 до 15 юни 2011г. на територията на общините Лясковец и Стражица ще се проведе Информационна кампания по проект ”Панаир на добрите идеи”. В рамките на събитието ще бъдат организирани и проведени срещи в 28‐те населени места на МИГ‐територията с всички заинтересовани групи: ‐ НПО, формални и неформални граждански структури и организации, обществени съвети, клубове, настоятелства , читалища, училища, детски градини, кметства, малък и среден бизнес, групи в неравностойно социално положение и хора с увреждания, пенсионерски клубове, малцинства и маргинализирани общности, квартални съвети, спортни, младежки и екологични сдружения, центрове, граждани, земеделци и фермери, производители и занаятчии, медии. На 2, 3, 6 и 7 юни 2011г. планираните срещи са в гр. Лясковец и селата. На 8, 9, 10 и 11 юни 2011г. са предвидените срещи за гр. Стражица и съставните села. Подробен график с ден, час и място на срещите можете да намерите на адрес: www.mig‐zaedno.eu ; www.lyaskovets.net; www.strazhitsa.e‐gov.bg, както и в социалните мрежи. По време на срещите ще бъде популяризиран проекта, условията, сроковете и начина на участие с проекти и предвидени обучение на заинтересованите страни. Телефон за въпроси, записване на среща от желаещи кандидати, които не са в графика за посещение, както и за всякакви въпроси: 0878779101 – екип на МИГ.   
 

СДРУЖЕНИЕ ” МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА 
          ГРУПА - ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА” 


