ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2009-2014 Г.
Програма BG03 „Биологично разнообразие и екосистеми“

Оценка и картиране на състоянието
на тревните екосистеми и техните услуги в България, Д-33-90/03.09.2015

Покана
Уважаеми Г-жо/ Г-не
От името на проект Оценка и картиране на състоянието на тревните екосистеми и
техните услуги в България, Д-33-90/03.09.2015, подкрепен от Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. по Програма BG03 Биологично
разнообразие и екосистеми имаме удоволствието да поканим Вас или друг представител на
Вашата институция/ организация на среща, която ще се проведе на 24. 04. 2017 г. в хотел
Света София (http://www.svetasofia-alexanders.com/svetasofia/bg/) в София.
Целта на срещата е да представим резултатите от Проекта и да обменим опит за
оценката и картирането на тревни съобщества в България.
За участие в срещата сме поканили представители на ползватели на екосистемните
услуги от тревните съобщества в България.
Имаме възможност да покрием командировъчните Ви разходи при следните условия:
1. Организацията, в която работите Ви командирова за сметка на проекта. Тогава в
командировъчното Ви трябва да се напише "за сметка на ИБЕИ-БАН; по проект IBERGRASS".
2. В случай, че организацията, в която работите не Ви командирова, ИБЕИ-БАН ще
Ви издаде командировъчна заповед.
Поемат се пътните разходи и една нощувка (по фактура от хотела).
Пътните се отчитат по следните начини: а) ако са с обществен транспорт - с билетите;
б) ако са с автомобил - пътен лист, фактура за гориво издадена на името на ИБЕИ и копие на
големия талон на колата, които се прилагат към командировъчното.
Данните за фактурата за гориво са:
Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания - БАН (ИБЕИ-БАН)
София 1113, ул. Ю. Гагарин № 2, Булстат BG175905652, МОЛ Анна Ганева
Моля, потвърдете участието си, като ни изпратите попълнена регистрационна форма
най-късно до 22. 04. 2017 г.
Ако имате допълнителни въпроси, можете да се свържете с нас на e-mail:
ibergrassmeeting@gmail.com или моб. телефон: 0888 73 46 29 - Боряна Михова.
С уважение: Проф. д-р Ива Апостолова
Ръководител на проекта
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