
брой 4, 2020 г., 

Във връзка със стар -
тиране на нов прием по 
мярка 1.1.2 „Подкрепа на 
предприемачеството“ от 
Стратегията за Водено от 
общностите местно разви-
тие МИГ „Девня –Аксаково“ 
проведе еднодневни срещи/
мероприятия в гр. Девня, гр. 
Аксаково и град Игнатиево. 

Информационните сре-
щи бяха проведени на 
19.10.2020 г. в гр. Девня, а 
на 20.10.2020 г. в град Ак-
саково и град Игнатиево. 

Представени бяха всич-
ки параметри на проце -
дура BG16RFOP002-2.084 
МИГ „Девня – Аксаково“ 
– „Подкрепа на предпри-
емачеството“, разписани 
в Условията за кандидат-
сване. На информационна-
та среща присъстваха 43 
участници от територията 
на МИГ „Девня – Аксако-
во“. Предвид обстановката 
в страната бяха спазени 
всички  противоепидемични 
мерки.

СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ проведе информационни 
срещи на тема „Представяне на мярка 1.1.2 „Подкрепа 
на предприемачеството“ от Стратегията за Водено от 

общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“
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В изпълнение на чл.51 от ПМС 
161/04.07.2016 г. и Стратегията 
за Водено от общностите мест-
но развитие СНЦ „МИГ Девня 
– Аксаково“ направи проверки на 
място на бенефициентия склю-
чили договори за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ 
към Стратегията за ВОМР.

Проверка беше извършена на 
следните проекти:

• „Разработване на уеб-ба-
зиран иновативен софтуер за 
резервиране и отдаване на авто-
мобили под наем и менажиране 
на автопарк с възможност за 
автономно наемане и връщане 
на автомобилите на избрана от 

клиента локация“, изпълняван 
от „Модул“ ЕООД. Към момента 
на извършване на проверката на 
място е разработен и инсталиран 
е софтуер по следните модули: 
(Модул автомобили; Модул по-
требители; Модул резервиране; 
Модул справки/отчети; Модул ГПС 
проследяване на автомобили).

МИГ „Девня – Аксаково“ извърши проверки 
на сключилите договори за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ към Стратегията 
за Водено от общностите местно развитие
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• „Подобряване на конкурентноспо-
собността и развитие на капацитета 
за растеж в фирма „Трафикбилд“ 
ЕООД чрез закупуване на ново произ-
водствено оборудване и въвеждане 
на ИКТ-система за управление на 
бизнеса“, изпълняван от „Трафикбилд“ 
ЕООД. Към момента на проверката в 
изпълнение на договора за предоставя-
не на безвъзмездна финансова помощ 
е инсталиран и тестван софтуерът (на 
доставения резултат от услуга по „Раз-
работване и въвеждане на базирани на 
ИКТ софтуери за управление на бизнес 
процесите). Предвид епидемиологичната 
обстановка е удължен срокът за доставка 
на производствено оборудване за подо-
бряване на производствения капацитет 
на дружеството, за което е подписан 
анекс с доставчика на оборудването.

• „Изграждане на стопан-
ска постройка, създаване на 
трайни насаждения и закупу-
ване на земеделска техника и 

инвентар“ – изпълняван от ЗП 
Ваня Христова Йорданова Тодо-
рова – Йорданова. Към момента 
на извършване на проверката 

в изпълнение на проектното 
предложение е поставена теле-
ната ограда и е закупен пчелен 
инвентар.

• „Закупуване на оборуд-
ване и техника за създаване 
на информационен портал“ 

– изпълняван от „Цинт медиа“ 
ЕООД. Към момента на извърш-
ване на проверката бенефици-

ентът е закупил част от оборуд-
ването, включено в проектното 
предложение.
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При осъществяване на мерките 
за публичност, както и при анализа 
на активността при кандидатстване 
по отворените приеми по СВОМР на 
СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“, еки-
път на местната инициативна група 
отчита недостатъчно висока степен 
на популярност на подхода ЛИДЕР 
и възможностите, които този подход 
предоставя за местния бизнес, пуб-
лични и неправителствен сектор.

Основна цел на проучването е да 
се идентифицират приложими за 
територията на СНЦ „МИГ Девня 
Аксаково“ добри практики от стра-
ните членки на ЕС, прилагани през 
предходния и настоящия програмни 
периоди. Предмет на изследването 
са възможностите, които подходът 
ЛИДЕР предоставя за местния биз-
нес, публичния и неправителствения 
сектор и популяризиране на добри 
практики от прилагането на ЛИДЕР 
в ЕС.

Популяризирането на добрите 
практики от прилагането на ЛИДЕР 
в ЕС, приложими за територията на 
„МИГ Девня Аксаково“, е с цел пови-
шаване на активността на местната 
общност по прилагането на СВОМР.

Подходът Лидер/ВОМР е инстру-
мент, който работи добре в различни 
условия и видове райони, като по 
този начин приспособява воденето 
на политика в селските райони към 
огромните различия в нуждите на 
селските райони.

Ценността на „Лидер“ проличава 
от множеството стойностни проекти, 
подпомогнати в последните години, 
които имат реално влияние върху 
всекидневния живот на хората, живе-
ещи в селските райони. Примерите, 
посочени тук, дават представа за 
разнообразието и творческия харак-
тер на стратегиите за развитие на 
селските райони, въведени от МИГ 
в различни региони на Европа. Те 
също показват, че МИГ са използвали 
добре възможностите, предоставени 
им от подхода „Лидер“/ВОМР за съ-
трудничество на регионално, нацио-
нално и европейско равнище, както и 
да създават връзки, за да споделят 

СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ възложи извършване 
на проучване и анализ на територията на МИГ 

„Девня – Аксаково“ на тема: „Добри практики от 
прилагането на ЛИДЕР в ЕС и тяхната приложимост 

на територията на МИГ Девня – Аксаково“

опит и добри практики.
МИГ е организация на обществени 

и частни лица и организации, обе-
динени в партньорство, чрез което 
се определя съвместна стратегия 
и местен план за действие за раз-
витието на района. МИГ е една от 
най-оригиналните и стратегически 
особености на подхода „ЛИДЕР“. 
Притежаваща екип от практически 
насочени специалисти, правомощия 
за вземане на решения, МИГ пред-
ставлява организация, която може да 
окаже значително въздействие върху 
институционалното и политическо 
равновесие на съответния район.

Местните инициативни групи пре-
доставят на местните участници 

подходящи механизми за участие, 
повишаване на осведомеността и 
организираността в полза на разви-
тието на селските райони.

Чрез улесняването на обмена и 
разпространението на информация 
относно политиките за развитие на 
селските райони, както и разпростра-
нението и обмена на добри практики, 
новаторски стратегии и дейности, 
мрежата на ЛИДЕР цели да ограни-
чи изолацията на МИГ и да създаде 
източник на информация и анализ на 
дейностите. Като допълнение към съ-
ществуващите европейски и нацио-
нални мрежи, някои МИГ спонтанно 
се обединяват в неофициални мрежи.

Проучването и анализа на терито-
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рията на МИГ „Девня – Аксаково“ на 
тема „Добри практики от прилагането 
на ЛИДЕР в ЕС и тяхната приложи-
мост на територията на МИГ Девня 
– Аксаково“ можете да намерите на 
електронната страница на СНЦ „МИГ 
Девня – Аксаково“ https://migda.org/
analizi=

В настоящия бюлетин са подбрани 
няколко примера за добри практики 
от прилагането на ЛИДЕР в ЕС:

Проект: Подкрепа за 
стартиране на дейността 

на  млад ветеринарен 
лекар

Държава Литва
Местна инициативна група Ши-

луте
Период на изпълнение на про-

екта 2018 г.
Местоположение: Шилуте
Приоритет Р6 Социално включ-

ване и местно развитие
Мярка М19 ЛИДЕР / ВОМР
Финансиране: 
Общ бюджет на проекта 17 063,00 

евро
ЕЗФРСР 9 413,00 евро
Национално финансиране 1 

661,00 евро
Собствено финансиране 5 989,00 

евро
Постигнат резултат
Млад предприемач получава под-

крепата на LEADER за закупуване на 
модерно ветеринарно оборудване, 
което му позволява да предоставя 
на фермерите и собствениците на 
домашни любимци в региона висо-
кокачествени услуги.

Финансовата подкрепа, която 
Камилия Тамавичюте получава, 
създава предпоставки за качествена 
работа и ѝ осигурява възможност да 
остане в родната си селска общност 
в дългосрочен план. Нейният проект, 
подкрепен от ЛИДЕР, допринася  за 
модернизирането на ветеринарните 
услуги, предлагани за фермерите в 
региона.

Благодарение на Програмата за 
развитие на селските райони (ПРСР) 
финансирането на бизнеса на Ками-
лия е повече новаторски, отколкото 
се е надявала първоначално. Тя 
може да осигури широк спектър 
от лечение и различни методи за  
по-бързо обслужване за нейните 
клиенти. Само един пример за това 
е фактът, че тя вече може да пред-
лага резултати от кръвни тестове 
по-бързо.

Предпоставки за реализиране 
на проекта/Идентифициране на 
потребностите 

Камилия Тамавичюте произхож-
да от фамилна ферма в литовска 
област Шилуте. Камилия е учила 
ветеринарни наука в университета в 

Каунас и нейният стремеж  е свързан 
с желанието ѝ да се завърне в родния 
си район, за да създаде собствен 
бизнес като ветеринар. Нейната 
бизнес идея се фокусира върху пре-
доставянето на ветеринарни услуги 
в преобладаващо животновъден 
регион, но тя също е насочена и към 
домашните  любимци. 

Основни резултати
Оборудването, което е закупено 

с помощта на проекта, включва ул-
тразвук, биохимичен анализатор за 
кръв, микроскоп и принтер за дан-
ни. С помощта на новозакупеното 
оборудване тя може да предостави 
широка гама от процедури, както и 
по-бързо обслужване за нейните 
клиенти. Например резултатите от 
кръвните тестове се потвърждават 
много по-бързо, което помага на 
фермерите да идентифицират здра-
вословните проблеми на животните 
по-бързо и по този начин да започне 
лечението по-рано.

Изводи
Програмата  ЛИДЕР и  МИГ могат 

да играят ключова роля при създа-
ването на работни места в селските 
райони, като по този начин доприна-
сят за справяне с обезлюдяването на 
селските райони чрез подпомагане 
на младите хора да останат в своите 
местни райони.

Финансирането по LEADER може 
също да се използва за подпомага-
не на модернизирането на основни 
селскостопански продукти и услуги.

Проект: Фермата 
на Антон Врбняк – 
разнообразяване на 

неземеделски дейности 
в селските райони чрез 

терапевтична конна езда
Държава Словения
Местна инициативна група 

PrlekijaDevelopmentAgency 
Период на изпълнение на проек-

та 2017–2018 г.
Местоположение: Мала Неделя
Приоритет Р6 Социално включ-

ване и местно развитие
Мярка М19 ЛИДЕР/ВОМР
Финансиране: 
Общ бюджет на проекта 23 805, 

88 евро
ЕЗФРСР 13 670,36 евро
Национално съфинансиране 

3417,59 евро
Собствено финансиране 6717,92 

евро
Предпоставки за реализиране 

на проекта / Идентифициране на 
потребностите 

Семейното стопанство на Антон 
Врбняк е с площ от около 10 ха и 
освен това имат 5 ха гора. Семей-
ството отглежда предимно пшеница 
и царевица. Няколко коня също са 

част от  фермата.
Собственикът на фермата има же-

лание да предложи нещо повече на 
посетители и гости, които прекарват 
ваканциите си във фермата, така  и 
на местната общност и решава да 
организира  конна езда във фермата. 
За целта се се свърза с местната 
МИГ   Prlekija  Агенция за развитие 
за съвет и възможности за финан-
сиране.

МИГ вижда  потенциала на този 
проект и с цел увеличаване въз-
действието върху района, привлича 
още няколко партньори. Туристи-
ческо дружество Мала Неделя – 
Радославци се присъединява като 
партньор, фокусирайки се върху 
туристическите продукти и услуги, 
които трябва да се предоставят по 
проекта. Други партньори, които се 
присъединяват, са Bioterme Mala 
Nedelja Спа, Спа Терме Бановци, как-
то и близките училища и разсадници.

Цели
Целта на проекта е да подкрепи 

развитието на туризма и нови услуги 
във фермата чрез разнообразяване 
и предлагане на конна езда, а също 
насърчаване на местния бизнес и 
свързване на заинтересованите 
страни.

Дейности
Подкрепата на ПРСР помога на 

фермата да стартира  нова услуга 
– развлекателната конна езда, но 
също така туристическа карета за 
гости и курсове по езда на общест-
вени и горски пътеки.

Дейностите по проекта се извърш-
ват на два етапа:

Първият етап включва закупуване 
на карета; конна екипировка за конна 
езда и за обучение на гостите как да 
яздят. Обособени са пътеки за езда 
с указателни табели.

Вторият етап включва подготовка 
на манеж за езда с размери при-
близително 20х40 м; наемане на ин-
структор - терапевт; и организиране 
на първото събитие терапевтични  
конни разходки.

Основни резултати
Проектът разширява видовете 

туристически продукти  и услуги в 
района на Prlekija, като това води 
до нови икономически и социални 
придобивки за местното население.

Посещенията във фермата са се 
увеличили с 15% за една година, като 
туристите са привлечени от новите 
услуги (разходка с карета, конна езда 
по пътеки за езда и терапевтично 
яздене).

Във фермата е назначен инструк-
тор по терапевтична езда. Фермата 
е в тясна връзка с туристическите 
агенти в региона, както и с местните 
училища. Собствениците на ферма-
та също планират да си сътрудничат 
с болници и други здравни и терапев-
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тични институции.
Като цяло проектът реализира 

основните принципи на LEADER под-
ход, т.е. сътрудничество, иновации и 
работа в мрежа.

Изводи
Изградената нова инфраструктура 

по проекта – за отдих и терапевтич-
на конна езда насърчават местните 
жители и техните гости, като както и 
гости от близките спа центрове, да 
научат повече за богатите туристи-
чески продукти и услуги, които се 
предлагат в региона на МИГ Prlekija  
Агенция за развитие, като това е 
добра практика да привличане и на 
други инвеститори в района

В сътрудничество с партньорите 
по проекта, предлагането на ту-
ристически услуги по конна езда се 
провеждат на територията на цялата 
МИГ, като фермата предвижда да 
участва в културни и други фес-
тивални  събития в региона. Тази 
вертикална връзка между фермата 
и партньорите по проекта ще позво-
лят на територията на МИГ да стане 
привлекателен център за туристите

Проект: Тероар Мозел 
- винен и културен 

маршрут 
Държави – Франция, Люксем-

бург, Германия
Проект по транснационално съ-

трудничество 
Период на изпълнение на проек-

та 2017 - 2018 г.
Приоритет Р6 Социално включ-

ване и местно развитие
Мярка М19 ЛИДЕР / ВОМР
Финансиране: 
Общ бюджет по проекта 30 000,00 

евро
МИГ Mosel - 5000,00 евро 
МИГ Moselfranke - 5000,00 евро 
МИГ Miselerland - 5000,00 евро
МИГ Merzig Wadern - 6510,00 евро 
МИГ  Ouest du PNRL -  4245,00 

евро
МИГ Terres de Lorraine 4245,00 

евро
„Винен и културен  маршрут на 

Terroir Moselle“ е „подготвителен“ 
проект за сътрудничество между 
шест LEADER области – шест мест-
ни инициативни групи, пет лозарски 
зони от четири региона и три дър-
жави.

Включени са шест области по  ЛИ-
ДЕР от френската, люксембургската 
и германската долина Мозел. Проек-
тът е за подготовка на следващите 
стъпки от тяхното сътрудничество.

Този проект обединява усилията 
на жители и посетители на региона, 
свързващи европейското културно 
наследство и лозарство и спомага 
за промотирането на виното на ар-
хитектурно културно наследство от 
района.

Долината Мозел е един от най-из-
вестните лозарски райони в Европа. 
Районът обхваща повече от 10 000 
хектара лозя и около 4000 малки 
изби  за производство на вино. 
Долината е разделена между три 
различни държави,като лозарите се 
сблъскват с различни предизвика-
телства.

Предпоставки за реализиране 
на проекта / Идентифициране на 
потребностите 

Долината на Мозел е разделена 
между различни три държави и 
лозарите от региона са изправени 
пред различни предизвикателства, 
свързани с климатичните промени,  
сложни еко-техники за управление, 
използване на стръмните склонове 
на долината, високи производствени 
разходи, промяна на потребителски-
те навици и отдалеченост от нови па-
зарни възможности (като Азия) и др. 

От 2008 г. група професионалисти 
от региона, представители на ви-
нарските изби и местните общности 
решават да работят  съвместно 
по промоцията на долината на 
Мозел, извън административните 
и езикови граници. Изпълнен е 
първият проект за сътрудничество 
между 4 МИГ: Terres de Lorraine 
(Франция), Miselerland (Люксембург), 
Moselfranken (Германия) и Mosel 
(Германия). Следва по-амбициозен 
проект за сътрудничество, който 
продължава три години (2010–2013). 
Основните дейности са свързани със 
създаване на общо лого, закупуване 
на общо оборудване за участие в 
професионални панаири с колекти-
вен щанд, представляваща цялата 
област, мобилна изложба, реклама 
на различни лозарски региони и из-
работка на промоционални материа-
ли  (флаери, плакати, брошури). Ор-
ганизирани са тематични семинари, 
които позволяват  на лозари от трите 
държави да споделят опит по теми 
като транспорт, износ, данъчно обла-
гане и т.н. През 2013 г. е създадена 
Европейската група за икономически 
интереси (EEIG) „Terroir Moselle“.

Следващата стъпка е свързването 
на този проект за сътрудничество в 
селските райони със стратегията на 
„големия регион“ и неговата градска 
мрежа от четири града (Люксембург, 
Мец, Саарбрюкен и Tриер), за да се 
съчетае промоцията на вино с тази 
на културно историческото наслед-
ство  от всички периоди, като се за-
почне от келтското и римското време 
до Средния Епохи и ХХ век

Цели
Целта на проекта обхваща шест 

области на ЛИДЕР от Франция, Люк-
сембург и Германия и е свързана с 
подготвителни дейности за реали-
зирането на по-широк трансграничен 
проект.

Дейности
Е дн о от  и дентифицираните 

предизвикателства е свързано със 
създаването на общ маркетинг на 
Terroir Moselle като европейска дес-
тинация, с богато културно-истори-
ческо наследство. Това се дължи на 
факта, че няколко вече съществуват 
няколко туристически предложе-
ния, които варират от романтична 
обиколка на средновековни замъци, 
посещения на римски и Келтски ос-
танки др. Лозаро-винарският сектор 
също е изправен пред значителни 
предизвикателства. Надграждайки 
върху проект за сътрудничество, 
реализиран през програмния период 
2007-2013 г., който включва четири 
МИГ, в тази подготвителна фаза 
участват две допълнителни МИГ: 
„Merzig-Wadern“ (Saar- Германия) и 
„Ouest du Parc Naturel Régional de 
Лотарингия “(Лотарингия - Франция) 
Предоставеният бюджет разделен 
между шестте местни инициативни 
групи и е използван за координация, 
експертни такси, пътни и дневни раз-
ходи, организиране на срещи и др. 

Участващите МИГ през деветмес-
ечния период на проекта, извършват 
следните дейности:

• Проучване на осъществимостта 
на проекта (анализ на пазара, иден-
тифициране на целеви групи);

• Проведен бенчмаркинг спрямо 
подобни проекти в други лозарски 
региони, включително учебно по-
сещение и домакин на гостуваща 
делегация, изпълняваща подобен 
проект в регионът  на Южен Тирол;

• Създаване на експертна коми-
сия с регионални специалисти по 
отношение на културно-историче-
ското наследство, и предварителна 
селекция на обекти, които да бъдат 
включени в проекта;

• Създаване на трансгранични 
работни групи за предварително 
разпределение на задачи, включва-
що   дефиниране на общи критерии 
за подбор на обекти, съобразяване 
с характеристиките им архитектурни 
качества, достъпност, работно време 
и др.;

• Изготвяне на  бюджета на проекта 
за сътрудничество и осигуряване на 
потенциални партньори.

Резултати
Резултатът от тази подготвителна 

фаза е подаването на съвместно 
разработено предложение за сътруд-
ничество към съответния финанси-
ращи органи, в съответствие със 
съвместно споразумение, подписано 
от всички участващи страни и одо-
брен от националните програми с 
разписани дейности, маркетингова 
стратегия, времеви рамки и предва-
рителен бюджет.

Подаване на съвместно проектира-
но предложение за сътрудничество 
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за  съответното финансиране от на-
ционалните Програми за развитие на 
селските райони, в съответствие със 
съвместно споразумение, подписано 
от всички участващи страни и одо-
брено  от комитетите по наблюдение  
на шестте области LEADER.

Предложението  за сътрудничество 
включва първоначалния ангажимент 
на всички заинтересовани страни,  
предварителна селекция на кул-
турното наследство, което да бъде 
застъпено от проекта, и първона-
чална карта със винарските изби, 
разписани дейности, маркетингова 
стратегия, времеви рамки и предва-
рителен бюджет.

Изводи
Проектът за трансгранично съ-

трудничество е амбициозен по своя 
обхват и цели.

Най-важното е, че показва на прак-
тика как действа един от основните 
принципи на Лидер – подходът „от 
долу нагоре“.

Заинтересованите страни по про-
екта са разнородни - местните общи-
ни, екипите на местните инициативни 
групи, лозари, представители от 
бордовете  на туристическите офиси, 
експерти по културно-историческо  
наследство и др., но всички обе-
диняват усилията си създаването 
на географски маршрут за винен 
и културно-исторически туризъм в 
долината на Мозел. 

Ролята на  координатора по про-
екта, нает на непълно работно 
време, е от решаващо значение, за 
да се гарантира координацията на 
действията и да се управлява слож-
ната комуникация между отделните 
държави.

Въпреки това отделните админи-
стративни правила, наложени от 
всеки Управляващ орган във всяка 
една от държавите, налагат опреде-
лени ограничения.

Проект: Работа от 
разстояние – засилване 

на социалното и 
икономическо сближаване
Държава Италия 
МИГ Alto Oltrepo
Период на изпълнение на проек-

та 2007–2013 г.
Местоположение: Ломбардия
Финансиране:
Общ бюджет на проекта 240 

000,00 евро
ЕЗФРСР  36 000,00 евро
Други публични средства 60 

000,00 евро
Собствено финансиране 144 

000,00 евро
Предпоставки за реализиране 

на проекта / Идентифициране на 
потребностите

Проектът, разработен от МИГ 

Алто Олтрепо, използва нови тех-
нологии, за да улесни „работата от 
разстояние“ (teleworking) като част 
от социалната и икономическата си 
политика за региона. Създаването на 
центрове за работа от разстояние в 
области, в които обикновено липсва 
необходимата технологична инфра-
структура (връзки и услуги), дава 
съществена възможност за развитие 
на селските райони. Центровете 
не само позволяват на района да 
посрещне нуждата на местното на-
селение от работни места, но и снаб-
дяват местните компании с основни 
услуги за така наречената „мрежова 
икономика“.

С типичните си вътрешни планини 
и хълмисти местности регионът Алто 
Олтрепо страда от повсеместно 
обезлюдяване и застаряващо насе-
ление, което от своя страна оказва 
негативно социалноикономическо 
влияние върху градовете в региона. 
Друг критичен фактор е липсата на 
иновативна бизнес култура. Това се 
дължи на няколко фактора – ограни-
чена осведоменост за потенциала 
на региона, слаби възможности за 
местно развитие, затруднения при 
приспособяване към промените 
на пазара, лоша информираност и 
недостатъчно обучение на работ-
ната сила, както и слабо чувство 
за сътрудничество, което изостря 
фрагментирането на пазара на труда 
(производствените съоръжения в 
района са малко или почти липсват 
и работят главно в селскостопанския 
сектор).

За да се справи с тези проблеми, 
МИГ е възприела стратегия , при 
която природата на даден селски 
район се превръща в негова силна 
страна. За постигане на тази цел 
е необходимо устойчиво развитие, 
което да вземе под внимание нуж-
дите на околната среда. Поради 
тази причина МИГ е наложила мерки, 
предназначени за постигането на че-
тири конкретни цели: да се работи с 
„мрежовата икономика“, да се сложи 
край на изолацията чрез скъсяване 
на разстоянието между служителя и 
местоработата му, да се подпомогне 
семейният живот чрез мрежа от услу-
ги и да се осигури управлението на 
територията и традициите ѝ.

Основната идея на проекта е да се 
съживят основните функции, свърза-
ни с живота в района: работа, лична 
мобилност, общуване и съвместно 
съществуване по цивилизован начин 
за формиране на стабилна и сплоте-
на местна общност.

Цели
Целта на проекта е да доведе до 

значително подобрение на качество-
то на живот на местните семейства. 
Чрез използване на нови технологии 
нуждата от пътуване до месторабо-

тата ще намалее и ще има по-добро 
съчетание между работодатели и 
търсещи работа. Това на свой ред 
ще доведе до създаване на нови 
компании, повече иновации и по-до-
бро разбиране на новите методи на 
работа.

Проектът поставя акцент върху 
работата от разстояние, която поз-
волява на работника да намали 
времето, необходимо за пътуване 
между дома и местоработата си. Той 
позволява освен това работата да се 
комбинира с набор от други услуги, 
предоставяни на семействата и в 
по-общ смисъл на местното населе-
ние. Нещо повече, що се отнася до 
икономическото и социално развитие 
в района, създаването на центрове 
за работа от разстояние влече със 
себе си редица други дейности, като 
създаване на потребителска група, 
насърчаване на сътрудничеството 
между участващите компании, по-
мощ за създаване на предприятия, 
които са типична част от „мрежовата 
икономика“, и достъп до пакет от мо-
дерни услуги за професионалисти в 
областта. Центърът за работа от раз-
стояние е замислен да бъде и ядро 
за социално сближаване, център 
за предоставяне на хоризонтални 
услуги и средство за комбиниране 
на икономически и технологични 
възможности.

Дейности:
По проекта се създават три центъ-

ра за работа от разстояние с цялото 
телекомуникационно оборудване и 
връзки, необходими за поддържане 
на работата от разстояние и други 
услуги. Тези центрове се разполагат 
в три общини Брало ди Прегола в 
горната част на Вале Стафора, Вал 
ди Ница и Голференцо. Вместо да 
се следва първоначалният план за 
създаване на два обекта, се взима 
решение да се създадат три центъ-
ра – един основен и два по-малки, 
за да бъде по-ефективно покрит 
избраният район.

46 лица взимат участие в два 
учебни курса от по 200 часа всеки. 
По проекта се създават 18 нови ра-
ботни места, а 10 души са назначени 
на постоянна работа в първия цен-
тър за работа от разстояние. След 
завършване на първия център МИГ 
разработва програма за наблюдение 
и подкрепа със специалисти в облас-
тта, за да се гарантира, че обектите 
ще функционират правилно. Осигу-
ряват се  и оператори с подходящи 
познания за използване на оборуд-
ването и софтуера.

Вследствие на отклоняването 
от оригиналния план акцентът за 
развитие на проекта се измества 
от улесняване на мобилността на 
местните работници към създава-
не на истинска заетост за хората в 
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гр. Аксаково, ул. „Георги Петлешев“ 58Б, тел:  052762040; факс 052763293; мобилен: 088 691 0924

Този бюлетин е създаден в изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общно-
стите местно развитие №РД50-185/29.11.2016 г., финансирано със средства по Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2014-2020 г., Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 
г. и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. с финансовата подкрепа на Европей-
ските структурни и инвестиционни фондове

местните райони. Работните места, 
създадени вследствие на развитие-
то на нови дейности, известни като 
„дейности, извършвани от разстоя-
ние“, оказват подкрепа и помощ при 
редица различни дейности и услуги, 
включително безплатни номера 
за свързване с компании и услуги, 
онлайн документи, места с достъп 
до интернет, гледане на деца, обща 
точка за достъп до правителствени 
услуги, услуга „Отдел за гражданско-
то състояние“ и туристически офис

Основни резултати и изводи:
Подходът, възприет от МИГ при 

създаването на центрове за работа 
от разстояние, първоначално  включ-
ва проучване на приложимостта, 
за да се определят онези райони, 
където ежедневното пътуване до 
местоработата е най-широко раз-
пространено.

След това се извършва оценка 
и на професионалните категории, 
които  биха били заинтересовани от 
работа от разстояние и се изготвя 
подходящ план.

МИГ Алто Олтрепо решава да про-
дължи на основата на резултатите 
от проучването на приложимостта 
и определи услугите, които биха за-
доволили потребностите на местния 
район. За да могат да се споделят 
общите цели, е направено сериоз-
но усилие, за да се работи и да се 
изслушва местното население чрез 
провеждане на дискусии на кръгла 
маса, събиране на мнения и интер-
вюиране на отделни лица. Усилието 
е насочено към местните власти, ико-
номическите, социални и културни 
сдружения, както и към онези органи 
и институции, които предоставят 
съществени стратегически услуги и 
функции на различни равнища.

Създадена е и организация за 
управление на мрежата от центрове 
за работа от разстояние. Това се 
реализира под формата на коопе-
рация, която заедно с трите общини, 
които са бенефициенти по проекта, 
подписват  програмно споразуме-
ние за развитие и управление на 
мрежата.

Провежда се серия от интервюта 
с над 100 човека, чиято цел е да се 
избере група от повече или по-малко 
квалифицирани лица, които биха се 
записали в учебни програми, спе-
циално разработени и утвърдени от 
МИГ. На свой ред членовете на гру-
пата ще „изберат“ онези лица, които 
ще  станат част от крайния екип на 
центровете за работа от разстояние.

Проект: Посетете 
Олофстром

Държава Швеция 
МИГ Blekinge
Период на изпълнение на проек-

та 2007 - 2013 г.
Местоположение: Blekinge
Финансиране: 
Общ бюджет на проекта  122 

450,00 евро
ЕЗФРСР  24 450,00 евро
Други публични средства  36 

778,00 евро
Собствено финансиране  61 

222,00 евро
Предпоставки за реализиране 

на проекта / Идентифициране на 
потребностите:

Туризмът и свързаните с него 
бизнес сектори в община Olofström 
се подпомогнат от МИГ „Blekinge“. В 
рамките на проекта се разработва 
портал: www.visitolofstrom.se, който 
предлага не само хостинг на туристи-
ческа информация, но и онлайн услуги 
за резервации на хотели, ресторанти 
и развлечения.

Порталът е на пет езика: шведски, 
английски, немски, датски и нидер-
ландски. Тук посетителите могат лесно 
да намерят интересни сайтове и съ-
бития и да ползват различни онлайн 
услуги като резервация на вила, купу-
ване на риболовен лиценз или просто 
получаване на информация за коли 
под наем. Чрез портала посетителят 
може лесно да организира според 
предпочитанията си своята ваканция 
или дори бизнес конференция!

Повечето от туристическите пред-
приятия в Olofstrom са от селски харак-
тер и срещат трудности при развиване-
то на пазарния си потенциал. Съвмест-
ната работа в мрежа позволява да се 
развие силата, необходима за стигане 
до тези пазари, и така предприемачите 
могат да предложат атрактивни пакети 
за ваканции или конференции.

За целта десет туристически пред-
приемчи в Olofstrom създават конфе-
рентна група, имаща за цел да разра-
боти добри оферти за конференции и 
съвместна работа в мрежа. Тази идея 
получава подкрепа по ЛИДЕР

Дейности
Целта на проекта е да се координира 

дейността на различните туристически 
предприемачи в региона Olofström и да 
се създаде портал с висококачествени 
продукти.

Закупува се техническа платформа 
и се прави макет за покриване на об-
хвата на проекта. В създадения портал 

има информация за всичко – от вили 
или бунгала под наем до малки лавки 
за бързи закуски, като всички те са със 
снимки. Има също видеоматериал, по-
казващ интересните места. Днес почти 
250 предприемачи са представени от 
тази система и всеки от тях може да 
има своя парола за достъп, за да ре-
дактира своята информация.

В портала има  календар на меро-
приятията, в чието изготвяне участва 
и отделът за култура и развлечения 
на общината; включат се  спортни 
клубове и други сдружения, което го 
прави много добър инструмент и за 
работещите в туристическия информа-
ционен център. Една от последиците 
на този портал е и намаленият брой на 
обажданията в туристическия център, 
защото вече е лесно да се направи 
резервация за квартира и различните 
дейности онлайн. Цялото управление 
и плащанията се извършват чрез ту-
ристическия център, който взема 10% 
такса за услугата.

Разходите за услугите с кредитна 
карта и пътническата застраховка се 
покриват от туристическия център. 
Интернет сайтът използва усъвършен-
ствана система за връзка с клиентите, 
за да събира информация за посети-
телите на сайта, кои търсачки и клю-
чови думи са използвали, както и кога 
клиентите са посетили сайта. По този 
начин може да следи как клиентите 
намират исканата информация и да се 
организира още по-добре маркетинга 
на платформата. 

Въпреки че целите на проекта са 
изпълнени, сътрудничеството и тех-
нологичното развитие продължават  
и в групата е разработена система за 
генериране на бизнес оферти. Тази 
система се нарича „Confirm“ и е много 
полезна, например когато автобусни 
компании се обаждат да планират ту-
ристическо пътуване. Всички различни 
събития или предложения от участ-
ващите предприемачи са разделени 
като „модули“ със съответните цени. 
По време на телефонното обаждане 
туристическият център може лесно 
да прегледа менюто с модулите и да 
изготви оферта, която да включва гид, 
обед, входни билети, кафе и т.н. Раз-
личните модули са поставени в систе-
мата в реално време и общата сума се 
изчислява автоматично. Веднага след 
телефонното обаждане на клиента и 
на всички участващи фирми се изпра-
ща потвърждение на офертата. Когато 
клиентът реши да приеме офертата, 
тя може лесно да бъде превърната в 
потвърждаване на резервация.


