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1. РЕЗЮМЕ 

 

 

Подходът ЛИДЕР насърчава жителите на селските райони да търсят нови начини за 

максимално използване на  ресурсите на районите и преодоляване на 

предизвикателствата, пред които са изправени, като застаряващо население, ниско 

качество на предоставяне на услуги или липса на възможности за трудова заетост. По 

този начин. Конкурентоспособността на производството на храни, запазването на чиста 

околна среда и създаването на възможности за работа на местното население са 

взаимоподдържащи се аспекти от живота в селските райони, изискващи специфични 

умения, подходящи технологии и услуги, които трябва да бъдат решени като един 

цялостен пакет и с подходящи мерки и интервенции според спецификата на конкретната 

територия. 

Основната идея на подхода ЛИДЕР  се основава на разбирането, че поради разнообразието 

на селските райони в Европа стратегиите за развитие са много по-ефективни и ефикасни, 

ако се решават и прилагат на местно равнище от местните участници, придружени от ясни 

и прозрачни процедури, подпомагане от съответните обществени администрации и 

необходимата техническа помощ за разпространение на добрите практики. 

Териториалният подход на практика е тясно свързан с подхода отдолу-нагоре, който изисква 

местните ключови партньори да бъдат активно въвлечени в определяне на целите на местното 

развитие и прилагането на дейностите. По-доброто познаване от заинтересованите партньори 

на местните потребности и на потенциалите за местно развитие може да повиши стойността 

на интегрираните стратегии за местно развитие при използване на подходите отдолу-нагоре 

Създаването на мрежи и укрепването на взаимодействието между секторите осигурява 

добавена стойност на типичните за дадена територия продукти и услуги. Подходът ЛИДЕР  е 

ориентиран към иновации – нови форми на използване на местните ресурси, разработване на 

нови продукти, нови методи и нови начини на организиране на дейностите  и предоставяне 

на нови решения относно проблемите и слабите страни на селските райони. 

Работата на местните инициативни групи в мрежа и сътрудничеството, водят до 

допълнителни ползи за селските райони, чрез трансфер на знания и добри практики, както и 
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прилагане на съвместни проекти, подпомагащи постигането на целите на местното развитие. 

Воденото от общностите местно развитие (ВОМР) е въведено като нов инструмент на 

политиката, чиято цел е да подкрепи териториалното сближаване през програмния период 

2014—2020 г. ВОМР подкрепя действия, ориентирани към местните потребности в 

градските, селските и рибарските райони, както и към специфичните потребности на избрани 

целеви групи. Този подход мобилизира местния потенциал и укрепва връзките между 

участниците в рамките на подпомаганите райони. В по-общ план ВОМР допринася за 

стратегията „Европа 2020“, като отключва възможностите за интелигентен, устойчив и 

приобщаващ растеж в целия ЕС. 

ВОМР се основава на опита от подхода ЛИДЕР, като допълнително насърчава проекти, 

изпълнявани от местни партньорства чрез ориентиран „от долу нагоре“ подход по линия на 

многосекторни стратегии за местно развитие, основани на характеристиките на района. 

ВОМР подкрепя засилването на местната икономика, като създава устойчиви работни места, 

използва местни ресурси, засилва социалното сближаване, изграждането на мрежи, 

сътрудничеството и иновациите. Благодарение на ясната си връзка със селските райони 

ЛИДЕР  продължава да се използва в рамките на ЕЗФРСР като ЛИДЕР/ВОМР. 

Обмяната на добри практики между местните инициативни групи е един от основните 

движещи инструменти на подхода. В настоящия анализ са представени добри практики 

основно от последния програмен период, но са включени и такива от периода 2007-2013 г. 

Избраните проекти демонстрират, как от изключителна важност за успеха на едно начинание 

е първо да се избистри ясно идеята какво трябва да се направи и как да се достигне до целта 

и веднага след това да се намери подходящия инструмент за финансиране, който на практика 

да материализира идеята. От представените добри практики на Местни инициативни групи, 

действащи на територията на ЕС, ясно се вижда колко важна е ролята на МИГ за подобряване 

на качеството на живот в селските райони и социалното сближаване. Често добрите проекти  

се нуждаят от малка финансова подкрепа, каквато предоставя МИГ, за да получат своята 

реализация и донесат добавена стойност за целевата територия в селските райони . 

 

2. МЕТОДОЛОГИЯ 
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Основната цел на това изследване е да се проучат добри практики от страните членки на 

ЕС, прилагани през периода 2007-2013 и 2014-2020 г., приложими за територията на СНЦ 

„МИГ Девня – Аксаково“ 

 

Предмет на изследването са възможностите, които подхода ЛИДЕР предоставя за 

местния бизнес, публичния и неправителствения сектор и популяризиране на добри 

практики от прилагането на ЛИДЕР в ЕС  

 

При разработването на настоящите проучвания са използвани следните методи: 

 Проучване и анализ на достъпна информация от публични източници –преглед на 

основни документи,  и получаване на директна информация от различни 

източници, както следва:  

 Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

 Стратегия на МИГ Девня-Аксаково 2011-2015 

 Стратегия за ВОМР на МИГ Девня-Аксаково 2016-2020 

 Данни от Европейската комисия 

 Данни от Европейската мрежа за развитие на селските райони 

 Данни от национална селска мрежа 

 Бюлетини на Европейската комисия и ЕЗФРСР 

 

 Опит и добри практики от дейността на експертите, изготвили анализа  

3. ЦЕЛИ, ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ВЪПРОСИ 

 

Целите и задачите на проучването се състоят в следното: 

 Анализ на постигнатите резултати и ефекти от реализирането на мерки по подхода 

ЛИДЕР в различни европейски страни  

 Идентифициране на добри практики от страни, членки на ЕС, сходни със 

спецификата на територията на МИГ Девня-Аксаково 

 Оценка за приложимостта на идентифицираните добри европейски практики и 

мерки за популяризирането им сред местното население, бизнеса и 

неправителствения сектор.  
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 Изводи, произтичащи от извършената оценка. 

 Препоръки за прилагане на добри европейски практики на територията на МИГ 

Девня-Аксаково. 

Основните изследователски въпроси са: 

 Идентифициране на  добри европейски практики, финансирани по ЛИДЕР и  ВОМР в 

периода 2007-2013 и 2014-2020 г.  

 Изводи относно финансирането по ЛИДЕР и развитието на МИГ и селските райони 

 Препоръки и насоки за прилагане на добри европейски практики територията на МИГ 

Девня – Аксаково. 

4. ИЗПОЛЗВАН ПОДХОД И МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ 

 

Настоящото проучване е извършено чрез прилагането на различни методи за събиране на 

базови данни и информация, методи за тяхната обработка и интерпретиране и методи за 

представяне на обработената информация. 

 Метод на описанието–създаване на писмени документи на база получена и 

обработена информация; 

 Методите на анализ и синтез – анализиране на базовата входяща информация и 

данни и обобщаване на резултатите; 

 Оценка на добрите европейски практики, финансирани по ЛИДЕР за развитието на 

селските райони и тяхната приложимост територията на МИГ Девня-Аксаково 

 Метод на сравнението – сравняване на цифрови данни, факти, показатели и 

резултати от проучването и наблюдението и на тяхна база формулирани изводи и 

препоръки. 

Териториален обхват на проучването: 

 Територията на МИГ Девня – Аксаково, включваща териториалните граници на 

община Девня и община Аксаково. 

 Териториите на МИГ от държави-членки на ЕС . 
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5. АНАЛИТИЧНА ЧАСТ 

 

5.1 Обща информация за подхода ЛИДЕР и ВОМР 

 

 

Подходът ЛИДЕР 

ЛИДЕР“ (от Leader — съкращение от „Links between Actions for the Development of the 

Rural Economy“, т.е. „Връзки между дейностите за развитие на икономиката на селските 

райони“) е инициатива на Общността, предприета от Европейската комисия, чиято цел е 

да помогне на общините в селските райони да подобрят качеството на живот и 

икономическото благосъстояние в своя район. Подходът се финансира от Европейски 

земеделски фонд за развитие на селските райони ЕЗФРСР и стартира през 1991 г.  

Основната цел на подхода е да насърчи реализирането на цялостни, висококачествени и 

оригинални стратегии за устойчиво развитие и насърчаване на експериментирането по нов 

начин с оглед на: 

• открояване на природното и културно наследство; 

• укрепване и разнообразяване на икономическата среда, с оглед на създаването на нови 

работни места; 

• подобряване на организационните умения в дадената общност. 

Седем критерии , които характеризират подхода ЛИДЕР: 

 Подход, основан на района 

Това изисква създаването на политика за развитие, основана на специфичното за даден 

район местоположение, положителни и отрицателни фактори. Районът следва да бъде 

сравнително хомогенна местна селска територия, характеризираща се с вътрешно 

социално единство, обща история и традиции, чувство за обща идентичност и др. 

Основаният на района подход придобива все по-голяма популярност, а „основните 

действащи лица“ на местно равнище осъзнават важната роля на местните ресурси за 

постигането на устойчиво развитие. На нивото на МИГ, основаният на района подход 

спомогна за по-доброто идентифициране на селските стопани с дадена територия. 

 Подход „отдолу-нагоре“ 
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Той има за цел да насърчи вземането на решения с активно участие на местно ниво за 

всички аспекти на политиката за развитие. Така  се гарантира участието на местните 

действащи лица, включително на общината като цяло, на представителите на публичния 

и частния сектор и на групите, представляващи икономическите и социални среди. 

Подходът „отдолу-нагоре“ разчита на две основни дейности — „активиране“ (поощряване 

на дейностите) и обучение на местните общности — като се реализира на различни етапи 

от програмата. На ниво проект е важно, той да да бъде по инициатива на местни действащи 

лица, след провеждане на обсъждане с населението, което ще бъде засегнато от 

дейностите. 

 Подхода на партньорство и „местната инициативна група“ (МИГ) 

МИГ е организация на обществени и частни лица и организации, обединени в 

партньорство, чрез което се определя съвместна стратегия и местен план за действие за 

развитието на района . МИГ е една от най-оригинални-те и стратегически особености на 

подхода „ЛИДЕР“. Притежаваща екип от практически насочени специалисти, 

правомощия за вземане на решения и достатъчно голям бюджет, МИГ представлява 

организация, която може да окаже значително въздействие върху институционалното и 

политическо равновесие на съответния район. 

Местните инициативни групи предоставят на местните участници подходящи механизми 

за участие, повишаване на осведомеността и организираността в полза на развитието на 

селските райони.  

 Новаторство 

В допълнение към концепцията „ЛИДЕР“ и нейното прилагане в тази област, което само 

по себе си е новаторско, инициативата изисква и дейностите да бъдат такива. Те могат да 

са под формата на: дейности за популяризиране на местните ресурси по нови начини; 

дейности от интерес за местното развитие, които не са обхванати от други политики за 

развитие; дейности, които предлагат нови решения за преодоляване на слабостите и 

проблемите в селските райони или дейности, които създават нови продукти, процеси, 

форми на организация или нови пазари. Новаторството е неразделна част и от 

компонентите на програмата за педагогическа дейност и създаване на мрежи като 
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разпространяване на информация сред други групи участници, които търсят вдъхновение 

от постигнатото на други места или искат да осъществяват съвместни проекти. 

 Интегриран подход 

Дейностите и проектите, включени в местния план за действие, са свързани и съгласувани 

като едно цяло. Интегрирането може да се отнася както до дейности, провеждани в един 

сектор, така и до всички програмни дейности или специфични групи от дейности, или най-

вече до връзки между различни стопански субекти от икономическия, социалния, 

културния и природозащитния сектор в района. 

 Работа в мрежа и сътрудничество между районите 

Чрез улесняването на обмена и разпространението на информация относно политиките за 

развитие на селските райони, както и разпространението и обмена на добри практики, 

новаторски стратегии и дейности, мрежата на ЛИДЕР цели да ограничи изолацията на 

МИГ и да създаде източник на информация и анализ на дейностите. Като допълнение към 

съществуващите европейски и национални мрежи, някои МИГ спонтанно се обединяват в 

неофициални мрежи. 

 Местно финансиране и управление 

Прехвърляне върху МИГ на голяма част от отговорностите за вземане на решения по 

отношение на финансирането и управлението е друг ключов елемент на подхода ЛИДЕР. 

Степента на автономност на МИГ обаче варира значително в зависимост от конкретния 

вид организация и институционалната среда в държавата-членка. 

 

В програмния период 2014-2020 се прилагат местни стратегии по ВОМР 

Воденото от общностите местно развитие (ВОМР) се извършва чрез интегрирани и 

многосекторни стратегии за местно развитие, основани на характеристиките на 

конкретната територия и разработени въз основа на местните потребности и потенциал. 

 Основните приоритети на ВОМР са свързани с: 
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-Насърчаване на социалното приобщаване и намаляване на бедността (тематична цел 9 от 

Споразумението за партньорство); 

-Интегриран подход към околната среда, чрез съхраняване и опазване на околната среда и 

насърчаване на ресурсната ефективност, вкл. дейности за превенция и управление на 

риска и за използване потенциала на културното наследство (тематични цели  5 и 6 от 

Споразумението за партньорство); 

-Фокусиране върху иновациите чрез насърчаване на въвеждането им в практиката 

(тематична цел  1 от Споразумението за партньорство); 

-Насърчаване на устойчивата и качествена заетост и подкрепа за мобилността на 

работната сила (тематична цел  8 от Споразумението за партньорство); 

-Повишаване на конкурентоспособността на местните икономики и възможности за 

създаване на местен бизнес, включително чрез диверсификация, алтернативни дейности и 

устойчиво производство на аквакултури (тематична цел  3 от Споразумението за 

партньорство); 

-Подобряване на качеството на образование и повишаване квалификацията на 

населението (тематична цел  10 от Споразумението за партньорство). 

  

Целите, които се постигат с изпълняване на стратегии за развитие по ВОМР са:  

 Развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив бизнес; 

 Развитие на динамична жизнена среда и подобряване качеството на живот чрез 

развитие на хоризонтални и междусекторни партньорства и взаимодействие за 

инициативи от общ интерес; 

 Развитие на практики и модели за добро управление и участие на заинтересованите 

страни в развитието на територията, като основа за териториално развитие; 

 Развитие на териториална идентичност, маркетинг и марки на база на специфичния 

териториален потенциал и продукти от местен характер. 

Воденото от общностите местно развитие получава подкрепа от Европейския земеделски 

фонд за развитие на селските райони и може да получи подкрепа от Европейския фонд за 
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регионално развитие, Европейския социален фонд и Европейския фонд за морско дело и 

рибарство. ВОМР, подкрепяно от съответните европейски структурни инвестиционни 

фондове, се осъществява по един или по няколко приоритета на съответната програма или 

програми в съответствие с правилата за тези фондове. 

 

Подходът ЛИДЕР/ ВОМР в България 

От началото на програмния период 2007 – 2013 г. подходът ЛИДЕР фокусира значителен 

интерес от страна на публичния, неправителствения и бизнес сектора в селските райони - 

78% от общините в селските райони са кандидатствали по подмярка 431-2 „Придобиване 

на умения и постигане на обществена активност за територията на потенциални местни 

инициативни групи“ посредством подадени 136 проекта, от които успешно изпълнени са 

90 договора. Изпълнението на дейностите за придобиване на умения и постигане на 

обществена активност за потенциални местни инициативни групи обхвана 60% от общия 

брой на общините в селските райони на България (231 общини). На тези територии 

местните общности разпознаха в подхода реална възможност за развитие чрез социално 

приобщаване, намаляване на бедността и миграцията, активиране на предприемачеството 

чрез разнообразни дейности и форми на заетост и устойчиво използване на ресурсите. 

Създаде се административен капацитет за прилагане на подхода ЛИДЕР и опит в процеса 

по оживяване на местните общности в селските райони чрез подготовка на стратегии за 

местно развитие. 

В крайна сметка в предишния програмен период в България са одобрени 35 местни 

стратегии за развитие, които обхващат 57 общини или 24.7% от селските общини с 

население от 800 758 души или 25% от населените на селските райони и територия от 

около 25,1 хил. кв. км или 27.8% от територията на селските райони. 

Всички одобрени МИГ активно подпомагат процесите на оживяване на общностите, 

активиране на предприемачество в разнообразни дейности и форми на заетост, устойчиво 

използване на ресурсите и потенциала за развитие на територията. Създаден е капацитет 

и опит в оживяването на местните общности и прилагането на стратегии за местно 

развитие на териториите в селските райони. Интересът на бенефициентите към 
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прилагането на подхода ЛИДЕР чувствително надхвърля възможностите на финансиране, 

като подадените към МИГ проекти са за 180% от разполагаемия бюджет.  

За програмния период 2014-2020 са одобрени 64 местни инициативни групи, които 

обхващат 117 общини и население над 1,6 млн. души и изпълняват стратегии по ВОМР, с 

финансиране от програмите „Развитие на селските райони“, „Иновации и 

конкурентоспособност“, „Развитие на човешките ресурси“, „Околна среда“ и „Наука и 

образование за интелигентен растеж“. 

  

Фиг.2 Карта на финансираните МИГ в периода 2014-2020 г. 

5.2 Описание на територията на МИГ Девня-Аксаково 

 

Територията на МИГ „Девня-Аксаково“ обхваща административните граници на 

общините Девня и Аксаково. Намира се в северната част на Варненска област  в 

Североизточен планов район, и заема площ от 581,54 кв. км.  Тя граничи с общините: 

Вълчи дол, Ветрино, Суворово, Провадия, Аврен, Белослав, Варна. Територията е с 

непрекъснати граници и обхваща всички 26 населени места от двете общини. От община 

Аксаково: 2 града и 21 села, от община Девня: 1 град и 2 села. Общият брой на населението 
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на територията на МИГ „Девня-Аксаково“  е 29 316 души по данни на НСИ към 31.12.2017 

г.. Гъстота на населението на територията на МИГ е 50 жители на кв. км, съответно за 

община Аксаково - 35 жители на кв. км., за община Девня - 71 жители на кв. км 

 

Фиг. 1 

Географски характеристики: 

Територията на МИГ „Девня-Аксаково“ обхваща административните граници на 

общините Девня и Аксаково. Намира се в северната част на Варненска област в 

Североизточен планов район, и заема площ от 581,54 кв. км.  Тя граничи с общините: 

Вълчи дол, Ветрино, Суворово, Провадия, Аврен, Белослав, Варна. Територията е с 

непрекъснати граници и обхваща всички 26 населени места от двете общини: община 

Аксаково - 2 града и 21 села; община Девня- 1 град и 2 села. Общата площ е съставена от 

различни по предназначение територии както следва: Земеделските територии заемат 

65%; Горските площи- 25%; Населени места и други урбанизирани територии- 7,7%; 

Водни течения и водни площи- 0,8%; Територии за добив на полезни изкопаеми- 0,3%; 

Територии за транспорт и инфраструктура- 1,2%. Релефът на територията е равнинен. 

Климатът е умерено-континентален, с преобладаващи северозападни и източни ветрове. 

Територията има излаз на Черно море и близостта й до него определя меката зима и 
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липсата на много ниски температури .Средната годишна температура е 23 градуса, което 

предполага активна вегетация на растенията по отношение отглеждането на земеделски 

култури на открито. 

 

5.3  МИГ Девня-Аксаково и ЛИДЕР 
 

Първата стратегия на МИГ Девня-Аксаково е финансирана за изпълнение в периода 2011-

2015 г.  

 

Основната цел на стратегията е „ Увеличаване на стойността на територията, посредством 

използване на традициите, природното и културното наследство.   

За постигане на Стратегическата цел на СМР са изведени  3 приоритета: 

 Конкурентоспособност посредством повишаване добавената стойност на 

земеделските продукти; 

 Подобряване на околната среда и селската територия посредством опазване на 

природните ресурси; 

 Подобряване на качеството на живот и разнообразяване на възможностите за 

заетост. 

 

За изпълнението на поставените цели в периода 2011-2015 г. са финансирани 26 проекта, 

на обща стойност 4 308 571,75 лв., от които безвъзмездна финансова помощ, одобрена от 

ДФЗ в размер на 2 994 691,85 лв.  

От финансираните проекти 7 са на общините Девня и Аксаково, един проект е на 

читалище, а останалите са на частни бенефициенти.  

Проектите са в изпълнение на 8 мерки, включени в СМР: 

 121. Модернизиране на земеделските стопанства 

 123. Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти 

 223. Първоначално залесяване на неземеделски земи 

 311. Разнообразяване към неземеделски дейности 

 312. Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия 

 313. Насърчаване на туристическите дейности 

 321. Основни услуги за населението и икономиката в селските райони 
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 322. Обновяване и развитие на населените места 

 

През 2016 г. МИГ Девня – Аксаково получи одобрение за изпълнение на Стратегия за 

Водено от общностите местно развитие (ВОМР) през програмен период 2014 – 2020г. 

Одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Девня - 

Аксаково е многофондова, на обща стойност  6 363 000,00 и включва финансиране от три 

европейски фонда чрез: 

 Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. (финансиране 

от  Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони ЕЗФРСР) 

 Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2014 – 2020 г. 

(финансиране от Европейския социален фонд ЕСФ); 

 Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ за периода 2014 – 2020 

г. (финансиране от  Европейския фонд за регионално развитие ЕФРР); 

 

Цели на стратегията и приоритети за развитие на територията  

 

Стратегическа цел: Постигане устойчиво развитие на района и подобряване качеството 

на живот чрез активизиране на собствения потенциал.  

 Приоритет 1: Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика и 

възможностите за създаване на местен бизнес. 

 Приоритет 2: Насърчаване на интегрирано териториално развитие и опазване на 

околната среда чрез повишаване на ресурсната ефективност.  

 Приоритет 3: Насърчаване на социалното приобщаване , намаляване на бедността 

и подобряване жизнената и бизнес средата. 

  

Приоритет 1: Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика и 

възможностите за създаване на местен бизнес.  

 Специфична цел 1.1: Развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив 

бизнес.  

 Специфична цел 1.2: Модернизиране на земеделските стопанства и насърчаване 

развитието на продукти от местен характер.  
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Приоритет 2: Насърчаване на интегрирано териториално развитие и опазване на околната 

среда чрез повишаване на ресурсната ефективност  

 Специфична цел 2.1: Разнообразяване възможностите за заетост чрез развитие на 

туризма и свързаните с него услуги.  

 Специфична цел 2.2: Възстановяване и подобряване на културното и природно 

наследство.  

 Специфична цел 2.3: Опазване на природните ресурси и подобряване на 

управлението им.  

 

Приоритет 3: Насърчаване на социалното приобщаване , намаляване на бедността и 

подобряване жизнената и бизнес средата.  

 Специфична цел 3.1: Развитие на динамична жизнена среда. 

 Специфична цел 3.2: Подобряване на образователното равнище, достъпа до 

социални услуги на различните уязвими групи, социално изолирани или в риск от 

социална изолация. 

 

 

Избрани мерки в Стратегията за ВОМР по фондове  

 

 Програма за развитие на селските райони, на обща стойност 2 933 000,00 лв. 

 Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ 

 Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“  

Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“  

Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“  

Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура“  

Мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и 

подобряване на културното и природното наследство на селата“  

Мярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“  

Мярка 3.1.1 „Изграждане на ИКТ инфраструктура в общинските административни сгради“  
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 Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, на обща стойност 

1 480 000, 00 лв 

Мярка 3.2.1 „Въвеждане на междусекторни услуги в общността “ 

 Мярка 3.2.2 „Инвестиции в образование и заетост“ 

 

 Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, на обща стойност 

1 950 000,00 лв. 

Мярка 1.1.1 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“  

Мярка 1.1.2 „Подкрепа на предприемачеството“ 

 Мярка 1.1.3 „Капацитет за растеж на МСП“ 

 

 

6.  ДОБРИ ПРАКТИКИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА ЛИДЕР В ЕС  ПЕРИОДА 2014-

2020 Г. 

 
 

Проект: онлайн платформата Acción Sierra Norte, за защита на групите в риск от 

разпространението на COVID 19 

 

Държава  Испания  

Местна инициативна група GALSINMA 

Период на изпълнение на проекта 2020 г. 

Местоположение: Сиера Норте де Мадрид 

Приоритет Р6 Социално включване и местно развитие 

Мярка М19 ЛИДЕР / ВОМР 

Финансиране: Финансирано от оперативните разходи на МИГ 

 

Постигнат резултат  

Мадрид беше основната гореща точка на COVID 19 в Испания, но в региона на  Сиера 

Норте де Мадрид, който  включва територия от  42 общини и 29500 жители,  успяха да 

ограничат въздействието на вируса, регистрирайки най-ниската честота на заразяване в 

целия регион Мадрид. 
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GALSINMA, местната инициативна група, която действа на тази територия, е от ключово 

значение  за ограничаване на тази криза. Доброволците, но също така и координацията на 

МИГ, са от съществено значение за справянето нуждите на населението през тези трудни 

седмици. Различни действия са инициирани от групи доброволци: изработване на маски 

за лице, почистване и дезинфекция, или проверка на възрастните чрез телефонни 

обаждания и приложения като Zoom или Skype, което цели да помогне на самотните хора 

по време на карантината. 

 

Предпоставки за реализиране на проекта / Идентифициране на потребностите  

 

Мадрид беше основната точка на разпространение на  COVID-19 в Испания в периода 

февруари – май 2020 г. Въпреки това ,в региона на  Сиера Норте де Мадрид,  успяват да 

обуздаят въздействието на вируса, като регистрират най-ниската степен на заразяване в 

целия регион Мадрид. От една страна, слабата  гъстота на населението в този  географски 

регион  допринасят за забавяне на предаване на COVID-19. От друга страна, 

застаряващото население и недостигът на основни ресурси, са предпоставка регионът да 

се превърне в силно  уязвима територия, където е необходимо да се вземат всички 

предпазни мерки за избягване на инфекции. 

GALSINMA, местната инициативна  група, която действа на целевата територия, е ключов 

играч в тази криза.  МИГ се превърща в лидер при координирането на действията на 42-те 

общини, организации с нестопанска цел, частен сектор и регионално правителство за 

смекчаване на ефектите от COVID-19, и успешно ръководи усилията за минимизиране на 

въздействията в територията. 

Действията и ежедневната работа на МИГ GALSINMA правят  възможно за 

идентифицирането  на потребностите в краткосрочен и средносрочен план и проектиране 

на нови мерки за достигане до всеки дом в Сиера  Норте. Всички сектори, дори малкия 

бизнес и заведенията за хранене, си сътрудничат в борбата срещу COVID-19.  

През това време МИГ  GALSINMA изиграва ключова роля в ангажирането на всички 

заинтересовани страни на нейна територия, както в частния, така и в  публичния сектор. 

Благодарение на ангажираността на всички доброволци и  тяхната вяра в успеха на общия  

проект, общността успява да сведе до минимум въздействието на пандемията. 

 

Цели на проекта 
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• Минимизиране въздействието на COVID19 и неговия ефект върху 

високорисковите групи на територията. „Превенция срещу незнанието". 

• Разработване на силна и съвместна организация на заинтересованите страни,  която 

да може  да дентифицира основните нужди и да действа бързо. 

• Подкрепа на най-уязвимите групи в здравеопазването, образованието и запазване 

на заетостта. - Не оставяй никого сам отзад ” . 

• Укрепване на чувството за единство, сътрудничество и сътрудничество . „Ако 

тръгнем сами, ще бъдем по-бързи; ако вървим заедно, ние ще стигнем по-далеч“. 

 

Основни дейности по проекта  

 

Всички извършени дейности по проекта   са резултат от  съвместната работа на 

доброволци и членове  на МИГ. Всички заедно успяват да се адаптират към този нов 

сценарий, като показват издръжливост  и силен оптимизъм за търсене на  възможности за 

съвместна работа, работа в една посока  за постигане на обща цел.  

В началото едно от най-големите притеснения е липсата на лични предпазни средства, 

като хирургически маски за цивилното население и общинския персонал. С цел спазване 

на социалното  дистанциране и в същото време изпълняване на ежедневните задължения, 

едно от първите действия от страна на МИГ е широкото популяризиране на 

производството на защитни маски в домашни условия.  

 Маските, стерилизирани според всички мерки за сигурност, и изработени от доброволци 

и членове на МИГ, са разпределени във всички 42-те общини за предотвратяване 

разпространението на заразата. МИГ координира и процесът на набиране на дарения за 

закупуване на лични предпазни средства  за персонала на домове за възрастни хора и други 

публични институции, като например Социалния патронаж . 

Друга основна дейност по проекта  е координирането на разпределението на  оборудването 

и средствата за производство на 3D защитни шлемове  и части за  респиратори. За да се 

случи това, сътрудничеството  между Сиера, Центърът за образование за възрастни Norte  

и професионалистите от региона  в областта на програмирането, роботиката и 

автоматизацията, е от съществено значение. Организирана е работна група, където 

доброволци изработват  3D защитен материал. 
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По отношение на задачите по дезинфекция и почистване екипите, координирани от МИГ,  

са организирани в различните общини за дезинфекция на обществените места, като малки 

пазари, банки, аптеки и контейнери за отпадъци. 

Освен това са организирани групи за  разговори с по-възрастните хора, които са прекарали 

изолацията  в старчески домове, за да осигуряват подкрепа и приятелство. Чрез 

дигиталните платформи като Zoom или Skype, възрастните хора успяват „да се свързват с 

чужбина“, правейки изолираната им ситуация по-поносима. 

Организирани са кампании за солидарност за събиране на храна за нуждаещи се семейства 

и най-уязвимите групи. Частният сектор и  организациите с нестопанска цел,  се 

обединяват в раздаването  на храната на семействата под карантина или с други 

затруднения .  

Изправени пред проблема със затварянето на училищата в периода на карантина, селският  

район около Мадрид среща две сериозни ограничения -  липсата на материални ресурси и 

слаба интернет връзка.  Много семейства не са подготвени за дистанционно обучение и 

тази нова ситуация ги изненада. Acción Sierra Norte платформата започва да работи за 

подпомагане на семействата да установят по-добър баланс между работа и личен живот и 

осигуряване на материали и технологични ресурси за семействата с по-малки 

възможности. Поради липсата на качествен интернет връзки в значителен брой домове, 

много от кметовете предлагат кметството им да бъде „централен офис за обучение“, 

където учителите изпращат домашни и по този начин осигуряват на учениците 

възможност  да продължат своите училищни дейности. 

Селският туризъм в Сиера Норте е източник на доход за много от семействата, които 

поради здравната криза  се налага да затворят бизнеса си. Платформа Acción Sierra Norte 

и екипът на МИГ  GALSINMA, стартират различни кампании за повишаване на 

осведомеността и за насърчаване на осведомеността относно  природните, 

гастрономическите и културните характеристики на региона, с цел активиране на 

безопасен туризъм, в отговорна и устойчива форма. 

 Освен това, чрез платформата стартира програма за популяризиране на местни продукти 

като агнешкото месо например.  Проведени са различни срещи между МИГ и 

ресторантьорският и хотелският сектор  за идентификация на от основните направления 

на работа и общи действия за продължаване на популяризирането на селските райони за 

туризъм и местни продукти. Това се прави главно чрез социалните мрежи и  публикуване 
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на специални бюлетини с цел  активиране на  икономиката, след като ограничението 

отмине и връщане към нормалността. Изготвят се  протоколи, популяризирате се  всички 

мерки за осигуряване на безопасност на туристите  и служителите в къщите за гости и 

ЗХР.  

В обобщение, всички дейности, извършени от LAG GALSINMA чрез платформата Acción 

Sierra Norte показват значението  на МИГ за развитието на региона, който със своите опит 

и познания за територията и нейните хора, може да обедини всички заинтересовани страни  

за постигане на общата цел: безопасността на населението и рестартиране на местната 

икономика по устойчив начин. 

 

Изводи 

Платформата Acción Sierra Norte е създадена с цел защита на групите, изложени на най-

голям риск от разпространение на COVID-19. В момента проектът е разширен и обхваща 

други дейности, фокусирани върху решаване на неотложни социално-икономически 

нужди, произтичащи от Криза на COVID-19: 

• Координацията между различни групи и дарения от различни субекти позволява  на 

платформата да се разпространяват 85 635 маски , като  35% от тях са  ушити в домашни 

условия. 

• Разпространение на 9 000 защитни престилки, ботуши, шапки, защитни гащеризони и 

ръкавици - от които 40% са изработени в домашни условия  

• Производство на 1 237 3D защитни екрана, 1 219 маски и дарение на 251 адаптери на 

клапани за респиратори. 

• Тази ситуация позволява консолидацията на различни проекти, като „Destino Madrid 

Rural“: проект за междутериториално сътрудничество между трите МИГ в общността на 

Мадрид. Проектът включва обединяването на усилията на предприемачи, агенции за 

развитие на селските райони и туристически агенции в популяризирането на местни 

продукти и пазари. 

Трудните ситуации помагат на хората да се учат.  МИГ GALSINMA,  в резултат от 

създадената  платформа Acción Sierra Norte, показва важната  роля на МИГ за развитието  

на територията. Проведените срещи  с всички сектори (туризъм, образование и 

първичен сектор) позволяват начертаването на планове  в средносрочен и дългосрочен 

план, с цел да  се отговори на нуждите на населението в следствие на пандемията . 
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Този опит подчертава  важността на МИГ като ключови агенти на техните територии. 

МИГ направиха възможно обединяването на  различни организации, както публични, така 

и частни  за създаване и укрепването на мрежа за взаимопомощ, основана на чувството  на 

единство на територията 

 

 

Проект: Подкрепа за стартиране на дейността на  млад ветеринарен лекар 

 

 

Държава  Литва 

Местна инициативна група Шилуте 

Период на изпълнение на проекта 2018 г. 

Местоположение: Шилуте 

Приоритет Р6 Социално включване 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 подкрепата на LEADER за закупуване на модерно 

ветеринарно оборудване, което й позволява да предоставя на фермерите и собствениците 

на домашни любимци в региона висококачествени услуги. 

Финансовата подкрепа, която  Камилия Тамавичюте получава, създава предпоставки за 

качествена работа и й 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 Камилия е повече новаторски, отколкото се е надявала първоначално. Тя може 
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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 предлага 

резултати от кръвни тестове по-бързо. 

 

Предпоставки за реализиране на проекта / Идентифициране на потребностите  

Камилия Тамавичюте произхожда от фамилна ферма в Литовска област Шилуте. Камилия 

е учила ветеринарни наука в университета в Каунас и нейният стремеж  е свързан с 

желанието й родния си район, за да създаде собствен бизнес като ветеринар. Нейната 

бизнес идея се фокусира върху предоставянето 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 ултразвук, биохимичен 

анализатор за  кръв, микроскоп и принтер за данни . 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 

здравословните 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 създаването на работни 

места в селските райони, като по този начин допринасят 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 подпомагане на 

модернизирането на основни селскостопански продукти и услуги. 
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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 проекта 2017 - 2018 г. 

Местоположение: Мала Неделя 

Приоритет Р6 Социално включване и местно развитие 

Мярка М19 ЛИДЕР / ВОМР 

Финансиране:  

Общ бюджет на проекта 23 805, 88  евро 

ЕЗФРСР  13 670,36 евро 

Национално съфинансиране 3 417.59 евро 

Собствено финансиране  6 717.92 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. Семейството отглежда предимно пшеница и царевица. Няколко коня също са част от  

фермата. 

Собственикът на фермата има желание 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 финансиране. 

МИГ вижда  потенциала на този проект и  с цел увеличаване въздействието върху района, 

привлича още  няколко партньори. Туристическо 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, както и близките училища и разсадници. 
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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 обществени и горски 

пътеки. 

Дейностите по проекта се извършват 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 приблизително 20 х 40 м; 

наемане на  инструктор - 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 инструктор по терапевтична езда Фермата е в тясна връзка  с 

туристическите агенти в региона, както и с местните училища. Собствениците  на фермата  

също планират да си сътрудничат с болници и други здравни и терапевтични институции. 

Като цяло проектът реализира основните принципи на LEADER подход, т.е. 

сътрудничество, иновации и работа в мрежа. 

 
Изводи 

Изградената нова  инфраструктура по проекта  - за отдих и терапевтична конна езда 

насърчават местните жители и техните гости, като както и гости от близките спа центрове, 

да научат повече за богатите туристически продукти и услуги, които се предлагат в 
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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 туристически услуги по 

конна езда се провеждат на територията на цялата МИГ , като фермата предвижда да  

участва в културни и други фестивални  събития в региона. Тази вертикална връзка между 

фермата и партньорите по проекта  ще позволят на територията на МИГ да стане 

привлекателен център за туристите. 

 

Проект: Тероар Мозел - винен и културен маршрут  

 

Държава  Франция, Люксембург, Германия   

Проект по транснационално сътрудничество  

Период на изпълнение на проекта 2017 - 2018 г. 

Приоритет Р6 Социално включване и местно развитие 

Мярка М19 ЛИДЕР / ВОМР 

Финансиране:  

Общ бюджет по проекта 30 000,00 евро  

МИГ  Mosel  - 5 000,00 евро  

МИГ Moselfranke  - 5 000,00 евро  

МИГ Miselerland - 5 000,00 евро 

МИГ Merzig Wadern - 6 510,00 евро  

МИГ  Ouest du PNRL -  4 245,00 евро 

МИГ Terres de Lorraine 4 245,00 евро 

 

„Винен и културен  маршрут на Terroir Moselle“ е „подготвителен“ проект за 

сътрудничество между шест LEADER области – шест местни инициативни групи, пет 

лозарски зони от четири региона и три държави. 

Включени са шест области по  ЛИДЕР от френската, люксембургската и германската 

долина Мозел. Проектът е  за подготовка на следващите стъпки от тяхното 

сътрудничество. 
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Този проект  обединява усилията на  жители и посетители на региона , свързващи 

европейското културно наследство и лозарство и спомага за промотирането на виното на 

архитектурно културно наследство от района. 

Долината Мозел е един  от най-известните лозарски райони в Европа. Районът обхваща 

повече от 10 000 хектара лозя и около 4 000 малки изби  за производство на вино. Долината 

е разделена между три различни държави,като лозарите се сблъскват с различни 

предизвикателства. 

 

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 потребителските навици и отдалеченост от нови 

пазарни възможности (като Азия) и др.  

От 2008 г. група професионалисти от региона, представители на винарските 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 колективен щанд, представляваща цялата област, мобилна 

изложба, реклама на различни лозарски региони и изработка на промоционални материали  

(флаери, плакати, брошури). Организирани са тематични семинари, които позволяват  на 

лозари от трите държави да споделят опит по теми като транспорт, износ, данъчно 

облагане, 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 наследство  от всички периоди, като се започне от келтското и 

римското време до Средния Епохи и ХХ век. 
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Цели 

Целта на  проекта  обхваща шест области на ЛИДЕР от Франция, Люксембург и 

Германия и е свързана с подготвителни дейности за реализирането на по-широк 

трансграничен проект. 

 
Дейности 

 

Едно от идентифицираните предизвикателства  е свързано със създаването на общ  

маркетинг на Terroir Moselle като европейска дестинация, с богато културно-историческо 

наследство. Това се дължи на факта, че няколко вече съществуват няколко туристически 

предложения, които варират от романтична обиколка на средновековни замъци, 

посещения на римски и Келтски останки 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 разходи, организиране на срещи и др.  

Участващите МИГ през деветмесечния период на проекта , извършват следните дейности: 

• Проучване на  осъществимостта на проекта (анализ на пазара, идентифициране на целеви 

групи); 

• Проведен бенчмаркинг спрямо подобни проекти в други лозарски региони, включително 

учебно посещение и домакин на гостуваща делегация, изпълняваща подобен проект в 

регионът  на Южен Тирол; 

• Създаване на експертна комисия с регионални специалисти по отношение на културно-

историческото наследство, и предварителна селекция на обекти, които да бъдат включени 

в проекта;  

• Създаване на трансгранични работни групи за предварително разпределение на задачи, 

включващо   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. 
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Резултати 

 

Резултатът от тази подготвителна фаза е подаването на съвместно разработено 

предложение за сътрудничество към съответния финансиращи органи, в съответствие със 

съвместно споразумение подписан от всички участващи страни и п одобрен  от 

националните програми с разписани дейности, маркетингова стратегия, времеви рамки и 

предварителен бюджет . 

Подаване на съвместно проектирано предложение за сътрудничество за  съответното 

финансиране от националните  Програми за развитие на селските райони , в съответствие 

със съвместно споразумение, подписано от всички участващи страни и Одобрено  от 

комитетите по наблюдение  на шестте области LEADER. 

Предложението  за сътрудничество включва първоначалния ангажимент на всички 

заинтересовани страни,  предварителна селекция на културното наследство, което да бъде 

застъпено от проекта  и първоначална карта със винарските изби, разписани дейности, 

маркетингова стратегия, времеви рамки и предварителен бюджет. 

 

 
Изводи 

 

Проект за трансгранично сътрудничество е  амбициозен по своя обхват и цели.  

Най-важното е, че показва на практика как действа един от основните принципи на Лидер 

– подходът“от долу на горе„. 

Заинтересованите страни по проекта са разнородни - местните общини, екипите на 

местните инициативни групи, лозари, представители от бордовете  на туристическите 

офиси, експерти по културно-историческо  наследство и др., но всички обединяват 

усилията си създаването на географски маршрут за винен и културно-исторически 

туризъм в долината на Мозел.  

Ролята на  координатора по проект , нает на непълно работно време е от решаващо 

значение, за да се гарантира координацията  на действията и  да се управлява сложната 

комуникация между отделните държави. 

Въпреки това, отделните  административни правила, наложени от всеки Управляващият 

орган във всяка една от държавите, налагат определени ограничения. 
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Проект: Цифрово изключване - семинари за борба 

с  цифровото изключване в селските райони  

 

 

Държава  Полша   

Местна инициативна група Северна Юра  

Период на изпълнение на проекта 2017 - 2018 г. 

Местоположение: Северна Юра 

Приоритет Р6 Социално включване и местно развитие 

Мярка М19 ЛИДЕР / ВОМР 

Финансиране:  

Общ бюджет на проекта 10 394, 00  евро 

ЕЗФРСР  6 614,00 евро 

Национално съфинансиране 3780.00 евро 

Собствено финансиране  няма 

 

МИГ организира поредица от персонализирани семинари за борба с цифровото 

изключване сред хората  над 50 години. 

Тези семинари  са в отговор на установената нужда от развитие на компютърни умения 

сред жителите на възраст над 50 години в района на МИГ. Организаторът на проекта е 

Партньорската асоциация на МИГ Северна Юра. 

Семинарите са проведени  от експерти по компютърни технологии. След преминаване на 

тест за компетентност и ангажиране до 100% посещаемост в семинарите участниците 

получават таблети и клавиатури за да продължат да упражняват своите умения и в 

домашни условия. 

Деветдесет души на възраст над 50 години придобиват или подобряват своите 

компютърни умения. В хода на обучението участниците се научават как да извършват 

ежедневни дейности, като например намиране на информация в мрежата, търсене на 

предложения за работа, извършване на електронни плащания и онлайн покупки или 

изпращане на имейли. 
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Новите цифрови компетенции спомагат за подобряване на качеството на живот на 

участниците и допринасят за изграждането на социален капитал в района на МИГ. 

Проектът е пример за добра практика, който допринася за преодоляване на социалното 

изключване чрез организирането на подобни инициативи за дигитално  образование, 

независимо от целевата възрастова група. 

 

Предпоставки за реализиране на проекта / Идентифициране на потребностите  

 

Хората на възраст над 50 години, особено в селските райони на тази територия  са с 

ограничени познания за това как да се използват компютри и достъп до интернет. Това 

създава на хората от определена възрастова категория значителни  ограничения  в 

ежедневието им, като те не могат да се възползват от прости онлайн услуги, например да 

извършват онлайн плащания, пазаруват онлайн или имат достъп до различни източници 

на знания и информация. Хора, които  не са в крак с технологичния прогрес често се 

страхуват  да използват компютър или  нямат финансови средства за акупуване на такъв. 

Местната  инициативна група на Северна Юра организира специално разработена 

дигитална програма за обучение, насочена към нуждите на тази конкретна възрастова 

група, която  дава възможност да участват в групови обучения с връстници, които са 

изправени пред същите предизвикателства. 

 
Цели 

 

Проектът цели да подкрепи хора, изключени от цифровите технологии на възраст над 50 

години в селските райони, за да придобият основни компютърни умения.  

Семинарите се провеждат в девет партньорски общини, и има за цел да повишат 

осведомеността сред местните общности от необходимостта да се предлага цифрово 

обучение на деца и младежи  в допълнение към хората над 50 години. Семинарите са 

успешен пример за това как местната общност може да преодолее социалното изключване 

на определени категории от местното население.  

 

 

 

Дейности 
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Проектът дава възможност на хората с ограничени компютърни умения да преодоляват 

своите бариери и страхове, свързани с употребата на компютри и ги подкрепя в 

предприемането на първите стъпки към подобряване на техните умения. Обучението е 

организирано във всяка партньорска община в групи от по 10 души, така че достъпността 

на хора от различните населени места да не е проблем. 

Като първа стъпка Местната инициативна група привлича експерт, който съвместно с 

екипа да разработи тематичното  съдържание на семинарите. По проекта се закупуват и  

деветдесет таблета с клавиатури чрез провеждане на обществена поръчка, които се 

използват в хода на обучението, а след това са предоставени за временно ползване на 

участниците, давайки им  възможност да продължат да практикуват и развиват своите 

умения.  Едно от условията за получаване на таблет за временно ползване е участниците 

да са преминали успешно обучението за придобиване на компетентности и да са 

присъствали на всички обучителни сесии. 

Провеждането на обученията е широко  рекламирано чрез съобщения на уебсайта на МИГ, 

чрез социалните медии и уебсайтове на общините. Но основните инструменти за 

достигане до целевата група, предвид естеството и необходимостта от обучение, са 

общинските и селските табла за обяви във всяко населено място. 

Съставен е списък на участниците и обученията са проведени в 26 обучителни сесии. 

Оформени са групи с по 10 участника за по-ефективна работа на експерта-обучител 

персонално с всеки един от участниците . По време на последния семинар.обучение се 

провежда и тест за компетентност. 

Всеки участник получава информационен материал за това, как да използва клавиатурата, 

списък с клавишни комбинации и основни функции. По време на занятията участниците 

научават как да сърфират,  получават  информация за търговската реклама в интернет, 

социални медии, пазаруване, обяви за  заетост и др. 

Запознават се  с функционалностите на таблетките, както и на антивирусната защита. 

Придобити са умения относно настройване на  имейл акаунти, как да се изпращат имейли,, 

как се правят  електронни плащания или да пазаруване онлайн. След приключване на 

проекта цялата информация е качена на сайта на МИГ 

 
Основни резултати 
 

Преки ползи: 
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Проектът позволява на 90 души на възраст над 50 години да придобият или да подобрят 

своите компютърни умения. 

 Участниците се научават  как да изпълняват прости, ежедневни дейности като намиране 

на информация в уеб мрежата, търсене на предложения за работа, извършване на 

електронни плащания и онлайн покупки или изпращане на имейли. 

Придобиването на нови цифрови компетенции подобрява качеството на живот на 

участниците, като е преодолян и страхът от новите технологии, сензорните екрани, 

електронно банкиране, електронна поща и др.  

 

Работа в мрежа: 

 Семинарите са организирани в публичните библиотеки и местни културни 

центрове, като по този начин се представят и  възможностите  на тези институции 

и е вид покана за използване им и след края на проекта; 

 Част от участниците благодарение на проекта за първи път се срещат с Местната 

инициативна група като след това поддържат редовни контакти;   

 Бенефициентите на проекта са хора, заемащи социални функции: селски лидер, 

общински съветник, председателят на общински съвет, членове на местните 

клубове на селските домакини (koło gospodyń wiejskich KGW), членове на 

университета на третата възраст, членове на фолклорна певческа група, хора, 

управляващи ферми за агротуризъм, пожарникари и други жители и пенсионери, 

членове на енорията хорове, оркестри, духови оркестри, пенсионерски клубове, 

пенсионери, фермери и хора с увреждания; 

 Благодарение на проекта, участници от различни среди и социални прослойки 

получават  възможност да обменят интереси и опит, придобити от тяхната основна  

дейност и професия. По този начин освен придобиване на дигитални 

компетентности и компютърни умения, бенефициентите развиват и своите 

социални компетенции, имат възможност и удоволствие да се срещнат в нов кръг, 

да създадат нови  приятели и контакти, които продължават и след приключване на 

проекта. 

Устойчивост : 
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Проектът е пример за добра практика и може да насърчи други субекти да организират 

подобни инициативи за дигитално образование, адресирано до различни възрастови 

групи. 

Проектът вече е вдъхновил  една от неправителствените организации, действащи  на 

територията на МИГ, която вече организира цифрови семинари за деца и младежи.  

 

С Изводи 

• Обученията по дигитални компетентности напълно отговорят на очакванията на 

цифрово изключените хора на възраст над 50 години, нужда, диагностицирана като 

част от местното ръководство на Общността и Местната инициативна група ; 

• Проектът успява да преодолее страха от новите и модерните технологии и 

електронни форми на комуникация. Възрастните хора не само придобиват знания, 

но са и  снабдени и с оборудване, като по този начин се преодолява друга основна 

бариера; 

• Участието на местни организации в проекта  засилва  социалната дейност, 

повишава възможностите за взаимна мотивация между участниците да 

предприемат различни  социални инициативи. Това води до насърчаване на 

социалната интеграция с цел системно укрепване и изграждане на социален 

капитал; 

•  Проектът е вдъхновил местните лидери да предприемат подобни дейности, за 

придобиване на нови цифровите компетентности на участници от различна 

възрастови групи, но преди всичко основната цел е била изграждане на социален 

капитал. 
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Проект: Pueblos Vivos - Живи села 

 

 

Държава  Испания  

Проект за вътрешно териториално сътрудничество  

МИГ Centro de Desarrollo del Somontano. 

МИГ Asociación para el Desarrollo y Fomento de las Cinco Villas. 

МИГ Gúdar- Javalambre Maestrazgo Asociación de Desarrollo. 

Период на изпълнение на проекта 2016 - 2019 г. 

Местоположение: Десаройо 

Приоритет Р6 Социално включване и местно развитие 

Мярка М19 ЛИДЕР / ВОМР 

Финансиране:  

Общ бюджет на проекта 100 063, 00  евро 

ЕЗФРСР  64 041,00 евро 

Национално съфинансиране 16 011.00 евро 

Собствено финансиране  19 911,00 евро 

 

Предпоставки за реализиране на проекта / Идентифициране на потребностите 

 

Територията на Somontano de Barbastro /Сомонтано де Барбастро/ се намира в Арагон, 

Испания.  Местната инициативна група Център за интегрирано  развитие на Сомонтано  

(CEDER) обединява организации и асоциации, които се ангажират с устойчивото развитие 

на територията. В МИГ членуват 46 публични и частни субекти, които представляват 

социални, икономически и културен сектор. CEDER стартира Проекта Живи села  по 

няколко причини: 

• Цялата територия страда от обезлюдяване, което застрашава устойчивото  развитие на 

региона; 

• Селата могат да предложат добро качество на живот и има хора, живеещи в градовете, 

които биха се заинтересували преместване в селските райони; 
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• Повишаването на качеството на живот  на населението в селските райони е от основно 

значение, тъй като основно в селата  се извършва производството на храни. Това също 

осигурява териториално сближаване; 

•Предвид проблемите и независимо от факта, че публичните институции могат да 

направят много за региона, като изготвят  стратегически планове и подкрепа, 

някои действия могат да бъдат изпълнени само локално; 

• Местните хора понякога вярват, че решенията за проблемите им са извън техния контрол. 

Проектът цели да стимулира тяхното общностно мислене , че те имат достатъчно 

капацитет за  да подобрят условия на живот на тяхната  територия чрез участие в общи 

действия. 

 
Цели 

• Повишаване на осведомеността сред местните съвети и местните хора за проблема 

с обезлюдяването. 

• Събиране и разпространяване на  информация относно преимуществото на селския 

живот за подкрепа на местните жители и привличане нови жители. 

• Разработване на  методологии и действия за подобряване качеството на живот и 

привлекателността на територия за съществуващото население и новодошлите. 

 

 
Дейности 

 Повишаване на осведомеността и включване на местни участници; 

 Организиране на  работни срещи и срещи за информиране на общините  и 

местното население за проекта; 

 Създаване на  „мрежа от сътрудници доброволци“. Определяне на ролята и 

функциите на доброволците и подготвяне на план за действие; 

 Организиране на семинари и работни срещи, фокусирани върху намирането на 

начини за подобряване на привлекателността на региона и привличане  на нови 

заселници; 

 Разработване на план за разпространение и маркетинг за информиране и 

мотивиране на  потенциалните нови заселници. Това включва определяне на 

комуникационните канали и медии, формати за комуникация и т.н. 
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 Провеждане на  информационна  и комуникационна кампания, наречена 

„Синове на селото“, която включва действия и събития насочени към 

потенциални нови заселници; 

 Разработване на действия за насърчаване на социалната интеграция и 

работни места на територията, насочени главно към млади хора и местни жени. 

 
Основни резултати 

Преки ползи: 

 Двадесет и осем общини и техните съвети участват активно в проекта; 

 Сто души участват в мрежата от доброволни сътрудници, работещи срещу 

обезлюдяването; 

 Проведени са 30 събития за повишаване на осведомеността, разпространение на  

информация и обмяна на  опит; 

 Всички общини изготвят  промоционални брошури с условията за развитие, които 

предлагат на тяхната територия и предимствата на селския живот ; 

 Изготвя се Маркетингов план за привличане на нови жители към територията;  

 Провеждат се  пет събития  за информиране относно възможностите на територията 

, на които присъстват 100 потенциални заселници; 

 Провеждат се три  срещи за обсъждане на възможностите за намиране на трудова 

заетост за млади хора и жени са извършени; 

 Извършва се проучване и се изготвя доклад с предложения относно подобряване 

на капацитет на селските общности да посрещане на  нови заселници от една страна 

и  насърчаване на  местните хора да останат от друга. 

 

Работа в мрежа : 

 В проекта участват местни инициативни групи, доброволци, общини, сдружения и 

местното население. 

 „Живи села“ е пилотен проект. Резултатите от него ще бъдат анализирани и ако са 

положителни, то ще бъде пренесен върху останалите селски територии на Арагон, 

за които също обезлюдяването е основно предизвикателство. 
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Проект: Модернизация и преместване на 

 Винарска изба  Монемвазия 

 

 

Държава  Гърция  

Местна инициативна група Regional Development Company of Parnonas S.A./ 

Регионална агенция за развитие на Парнонас  

Период на изпълнение на проекта 2016 - 2018 г. 

Местоположение: Velies  Monemvasia 

Приоритет Р6 Социално включване и местно развитие 

Мярка М19 ЛИДЕР / ВОМР 

Финансиране:  

Общ бюджет на проекта 489 122, 00  евро 

ЕЗФРСР  232 333,00 евро 

Национално съфинансиране 12 228.00 евро 

Собствено финансиране  224 561,00 евро 

 

Предпоставки за реализиране на проекта / Идентифициране на потребностите 

Винарска изба Monemvasia е основана през г. във Велиес, която е част от община 

Монемвасия в квартал Лакония, Пелопонес. Целта на собствениците на избата е била да  

съживи известното средновековно вино на мястото му на произход. 

Винарната провежда обширни проучвания с гръцкия  Винен институт, който води до 

постигане на една основна цел -  вината  на Монемвасия-Малвазия  да получат  статут на 

защитено наименование за произход (ЗНП) през юли 2010 г. 

Оттогава виното  Monemvasia-Malvasia печели 17 златни медали, включително двата 

регионални трофейни златни Медали на наградите за вино Decanter за 2014 г., двойно 

злато на Finger Lakes International Wine Competition в New Йорк и медал от Големия 

трофей като най-доброто балканско вино за 2014 г. на Балканския международен конкурс 

за вино. 
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За да отговори  на нарастващото търсене на вино Monemvasia-Malvasia, ръководството на 

компанията решава да разшири бизнеса чрез модернизиране и преместване на 

съществуващата винарна на по-голяма площ . 

 

Цели 

Основната цел  на  проекта е да модернизира и премести винарната, като се  разшири 

производствения капацитет , като по този начин предприятието създаде възможности по-

добре да отговори на нарастващото търсене на пазара. 

 

Дейности 

Основните дейности по проекта са свързани с  преместването на съществуваща винарна и 

оборудване  и тяхното инсталиране върху парцел от около 16.8 ха. Новата винарна 

представлява двуетажна сграда, включваща склад,  дегустационна зала и линия за 

бутилиране, както и лаборатория . Финансирането от ЕЗФРСР е използвано за изграждане 

на сградата на новата винарна, както и за  необходимите съпътстващи проучвания и 

дейности .  

 

Основни резултати 

 

• проектът дава възможност на винарна Monemvasia да  увеличи производството си от 200 

000 бутилки вино годишно до 350 000 бутилки годишно; 

• инвестицията осигурява две работни места и създаде перспективи за в бъдеще за 

откриване на още; 

• проектът подобрява конкурентоспособността на селскостопанския  и хранително-

вкусовия  сектор в региона, разнообрази предлагането  и акцентира  върху връзката 

„Туризмът - местни продукти - качество“;  

Проектът насърчава предприемачеството, работата в мрежа и качеството, и подобрява и 

разнообразява  туристическото предлагане в Монемвазия;  

• увеличаването  на обема на произведеното вино води до изкупуване на грозде от местни 

производители,  като по този начин инвестициите по проекта  подпомогнаха и  местната 

икономика. 
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Изводи 

Проектът позволява на винарна Monemvasia да увеличи производството от 200 000 

бутилки вино годишно до 350 000 бутилки, като по този начин подобрява своята 

конкурентоспособност и пазарни позиции. 

Инвестицията осигурява нови работни места с тенденция за откриване на още  

Повечето от допълнителните суровини, използвани от компанията, се доставят от 

местните производители, като по този начин тази инвестиция подпомага местната 

икономика. 

 

 

Проект: Създаване на център 

 Dobel-SpATZ 

 

 

Държава  Германия  

Местна инициативна група Mittlere Alb 

Период на изпълнение на проекта 2017 - 2018 г. 

Местоположение: Münsingen, Цвифалтен 

Приоритет Р6 Социално включване и местно развитие 

Мярка М19 ЛИДЕР / ВОМР 

Финансиране:  

Общ бюджет на проекта 268 700, 00  евро 

ЕЗФРСР  94 386,00 евро 

Национално съфинансиране 174 314.00 евро 

Собствено финансиране  няма 

 

Предпоставки за реализиране на проекта / Идентифициране на потребностите 

 

Районът на Цвифалтен, както и много други селски общности, изпитва затруднения от 

факта, че нарастващ брой млади хора напускат родните места и не се връщат там.   Поради 

тази причина местната общност от около 2000 жители решават да обособят нов младежки 
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център, като приобщят младите хора в идеята за оформянето на техните заобикаляща 

среда. 

 

Цели 

 

Общността се стреми да включи младите хора в проектирането и създаването  на „тяхната“ 

собствена общност и заобикаляща среда като им  се предостави отговорност за 

изпълнението на проекта. Това ще  накара младите да намерят своето място и да пожелаят  

да останат в региона в дългосрочен план. 

 
Дейности 

 

В младежки форум, основан през 2015 г., младите хора от Цвифалтен развиват идеята за 

„Dobel-SpATZ“, включващ създаването на обособено  място за срещи и зона за отдих за 

местни хора и гости, за малки и големи, за хора с и без физически и психически 

ограничения. Центърът  трябва да се различава от обичайните концепции и да предлага 

възможности за отдих, спорт и комуникация. 

През ноември 2016 г. проектът бива представен на по-широката общественост с цел 

привличане на всички заинтересовани страни. Граждани, местни предприемачи, 

възрастни хора, представители на различни сдружения, училища и детски градини, също 

като лицето, защитаващо интересите на хората с хората с увреждания в област 

Ройтлинген,  се събират и подготвят проекта.  

 

През февруари 2017 г. проектът получава потвърждение за финансиране по програма  

ЛИДЕР.  Изпълнението на „Добел-Проектът SpATZ "започва през есента на същата 

година. Името му свързва местоположението си на улица Dobeltal  като целта е създаване 

на  пространство,  в което се предлагат възможности за игри (Spiel, Sp) и приключение 

(Abenteuer, A), а също така служи като a място за срещи (Treffpunkt, T). 

„Dobel-SpATZ“ се състои от помещение  за млади хора и просторна детска площадка за 

деца. Има и фитнес зона с безпрепятствен достъп и съоръжения за хора в инвалидни 

колички. В центъра  е обособена и открита площ за събития и други дейности. В 

допълнение,  е построена и зона за пикник с барбекю. 
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Основни резултати 

 

"Dobel-SpATZ" в Zwiefalten вече е зона  за местните хора за  отдих и спортни упражнения. 

Всеобхватната гражданска активност е пример за добра практика, как цялата общност 

може да участва в планирането и съвместното реализиране на различни творчески идеи. В 

допълнение младите хора, различни доброволци, местни сдружения и компании участват 

в изграждането на обекта. Това намалява разходите с около една трета и засилва 

усещането за общност. 

Идеята да се съберат представители на различните  поколения, които да се срещат заедно 

на едно място е  ръководен принцип през цялото време и се оказва особено успешен. Често 

само отделни групи жители се  ползват от различни  инвестиции. Сега, след изпълнението 

на проекта, благодарение на ниско-бариерно съоръжение, почти всеки гражданин може да 

използва „Dobel-Съоръжение за отдих SpaATZ ". 

Около 150 души от селото помогнат в  строителство,  озеленяването и др. Проектът е 

организиран отлично и  може да се счита за изключителен пример за социално 

сближаване.Екипът на  Zwiefalten с право е много горд със своя общностен   дух и 

социални връзки. 

 

Изводи 

 

Проектът представлява съвместно начинание на местната общност, младежкия форум, 

ангажираните граждани, различни компании и институции, което засилва сплотеността на 

общността. Реализирането му  подобрява качеството на живот в Цвифалтен и прави  

регионът по-атрактивен за посетителите. 

Около 150 души от селото  с 2 000 жители лично помагат в различни дейности -  

строителство,  засаждане на дървета, изграждане на спортната  площадка и др. Работата 

по проекта е отлично организирана с помощта на МИГ и може да се счита за добра 

практика за социално сближаване.   
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Проект: BeeKing“ - цифрови решения 

за управлението на пчелина 

 

 

Държава  Латвия  

Местна инициативна група Teiļi, Siguldas pagasts 

Период на изпълнение на проекта 2017 - 2018 г. 

Местоположение: Teiļi 

Приоритет Р6 Социално включване и местно развитие 

Мярка М19 ЛИДЕР / ВОМР 

Финансиране:  

Общ бюджет на проекта 33 915,00 евро 

ЕЗФРСР  21 000,00 евро 

Национално съфинансиране  

Собствено финансиране  12 915.00 евро 

 

Предпоставки за реализиране на проекта / Идентифициране на потребностите 

 

Повечето пчелари събират данни само по време на проверки на техните кошери и това 

обикновено се отбелязва ръчно. Освен това, без организирана база от знания за тях е много 

трудно да имат достъп до информация и да ползват  опита на други пчелари. 

Бенефициентът по проекта има професионален опит в реинженеринг на бизнес процеси и 

през 2017 г. решава да разработи приложение, което да  запази в цифров вид записите за 

пчелари. За целта  заедно с латвийската асоциация на пчеларите, провеждат анкета сред 

пчеларите, където да се представи идеята и да се потърси подкрепа.  

След активно участие в анкетата , резултатите от проучването посочват, че 44% от 

пчеларите водят редовно записи за пчелина, главно на хартия; 48% ги водят нередовно - 

позовавайки се на неудобството при правенето на това по време на инспекции; и 8% от 

пчеларите изобщо не са водили бележки от пчелина. 
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Проучването включва въпроси и относно използването на мобилен телефон по време на 

инспекции на пчелина: 2/3 от анкетират, че телефонът е в тях по време на работа и 

инспекции по пчелина, като  55% заявяват, че използват социални медии и други 

приложения през това време. Проучването също включва и въпроси относно съществото 

на записите, които се водят около поддържането на  пчелина.   

Това осигурява на екипа достатъчно информация, какви раздели и каква информация 

трябва да се събира чрез приложението. 

Освен това повече от една пета от респондентите бяха готови да участват в тестването на 

първия етап на евентуално разработеното ново приложение . 

Тази първоначална информация дава увереност на бенефициента да кандидатства с проект 

по програма Лидер. 

 

Цели 

• разработване на ефикасна и лесна за използване платформа за водене на записи и и 

споделяне на знания между пчеларите; 

• събиране на достатъчно информация за развиване на по-точно и систематизирано 

пчеларство; 

• насърчаване на сътрудничеството между местните пчелари. 

 

Дейности 

 

Проектът е одобрен през август 2017 г. и разработката стартира през декември 2017 г. До 

август 2018 г. първата версия на приложението  е готова за употреба и тествана от пчелари, 

безплатно, до края на 2018 г.  След тестовия период, и събрана информация от обратна 

връзка, актуализациите са направени и приложението вече активно на пазара. 

 

Основни резултати 

 

Проектът създава, тества и стартира “BeeKing”  портал, който осигурява лесната 

поддръжка на административни записи на пчеларите , като същевременно предоставя 

преглед на пчеларските пчелини и кошери.  Включват се  списък за проверка на 
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задължителните действия при работата с пчелините, както и записи за предстоящи задачи. 

Приложението позволява превод / преобразуване на речта в текст като така  

потребителите  адаптират инспекционния списък, като добавят свои собствени 

допълнителни задачи. Порталът включва и форум за потребители, и подкрепа при работа 

в мрежа на пчеларите. Всеки потребител може да настрои собствен профил и порталът е 

достъпен и на латвийски и английски. 

Проектът разработва  и съответно мобилно приложение за потребители на Android, където 

пчеларите имат достъп до кратък преглед на всеки от техните пчелини, история на техните 

интервенции и софтуер за водене на бележки за разпознаване на глас. 

137 пчелари от цяла Латвия кандидатстват за участие в пробния период на проекта и дават 

обратна връзка до края от 2018 г. Характеристиката, която се оценява най-високо, е 

възможността за работа тип  „свободни ръце“ за водене на бележки, което скъсява времето 

за проверка на пчелина и насърчава по-последователна документация за интервенции. 

Оказва се че интересът към този тип услуги и желанието за участие във фазата на тестване 

е по-голямо от първоначалните очаквания. 

 

Изводи 

 

Разработването на  портала „BeeKing“,  позволява на пчеларите да поддържат своите 

административни записи като част от по-широк преглед на пчеларските пчелини и 

кошери. Порталът включва и форум за потребителска поддръжка и работа в мрежа. 

Разработването на  мобилно приложение за потребители на Android, позволява 

разпознаване на речта и превръщането й и в цифрови записи, което улеснява работата на 

пчеларите. 

Концепцията за услугата и технологията успява  да отговори на нуждите на пчеларите, 

които са идентифицирани в първоначалното проучване. 

Базата от знания сега се разраства, стъпка по стъпка, като потребителите допринасят все 

повече и повече да изпълнят портала със съдържание, което е пример за добра практика 

за работа в мрежа . 
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Проект: AGROBERRY - Оригинал от Замора 

 

 

Държава  Испания  

Местна инициативна група  Adri Palomares . Zamora 

Период на изпълнение на проекта 2015 - 2019 г. 

Местоположение: Замора 

Приоритет Р6 Социално включване и местно развитие 

Мярка М19 ЛИДЕР / ВОМР 

Финансиране:  

Общ бюджет на проекта 55 985,00 евро 

ЕЗФРСР  13 436,00 евро 

Национално съфинансиране 3 359,00 евро 

Собствено финансиране  39 190.00 евро 

 

Предпоставки за реализиране на проекта / Идентифициране на потребностите 

 

Нурия Алварес е млад фермер от семейство с дълги традиции в земеделието. На 13-

годишна възраст тя напуска родното си село, като след това  продължава да учи 

комуникации. Специализира публична администрация и връзки с обществеността и 

придобива магистърска степен .Но след натоварения живот в града решава, че иска да 

започне собствен бизнес в родния си край, като след 20 годишно отсъствие се връща в 

спокойния селски район и инвестира в земята на семейството си. Идеята й е да развива 

земеделие, т.к. смята, че селскостопанския хранителен сектор е водещ отрасъл в Испания. 

Провинция Замора е предимно засят с ечемик и пшеница. 

Нурия решава да приложи новаторски подход като приложи придобитата си  маркетинг 

Експертиза със семейния ноу-хау и опит в земеделието. Получава тяхната подкрепа и 

стартира идеята си за отглеждане на червени дребни плодове на територия, засята 

предимно със пшеница и ечемик. В резултат от натрупаните си знания по маркетинг, 
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започва и работа в мрежа, участие в изложения и различни форуми, където се събират 

производители на червени плодове от цяла Испания. 

 

Цели 

 

Целта на проекта е чрез прилагане на иновативен подход да се  засее нова алтернативна 

култура  с висока добавена стойност – къпини, в суха зона, която иначе е специализирана 

в  отглеждането на зърнени култури. 

 

Дейности 

 

Дейностите по проекта са фокусирани върху превръщането на  семейното стопанство, в 

което се отглеждат зърнени култури във ферма  за отглеждане и производство на къпини. 

Избора за производство на къпини е направено след анализ на ресурсите на фермата 

(почва, вода и др.), което показва, че площта би била идеална за тази култура. 

Целта е в крайна сметка е да се засадят два хектара земя с 4500 разсада. Очакваното 

производство с пълен капацитет ще бъде четири килограма на растение. Растенията се 

отглеждат органично на открито. 

През 2015 г. е направен сондаж и е въведена система за капково напояване. Първите 400 

къпинови растения са засадени от два различни сорта. 

През 2016 г. са  засадени още 400 разсада и фермата започва да продава пресни плодове и 

сладко, което се прави на място в стопанството. Освен това фермерът стартира и 

маркетингова кампания за изготвяне на дребни подаръци от сладко които са типични за 

местните нрави и се подаряват на сватби, кръщенета и причастия. 

През 2017 г. са  засадени още 400 къпинови растения и на плантацията се инсталират 

допълнителни решетки. В условията  на търговска дейност, фермата започва да продава 

И замразени плодове и активно се включва в пазарите за гурме храни. 

През 2018 г. плантацията се разширява до 1800 растения и се изгражда професионално 

оборудвана работилница за обработка на плодовете на конфитюри, шоколадови бонбони, 

мед и др. Подписва и  договор за проучване на потенциала за производство на вино от 

плодовете. 
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Фермата приветства посетителите и открито споделя знания със заинтересовани фермери 

в района, като прави и опити да стане привлекателно място за  агротуризъм, поради и 

благоприятните условия - намира се само на два километра от вестготската църква Сан 

Педро де la Nave, много важна регионална туристическа атракция. 

Плантацията все още не е сертифицирана като биологична, тъй като разширяването от 

година на година изисква стъпков процес на сертифициране. Планира се сертифицирането 

като биопроизводител да  бъде придобито веднага след като плантацията заработи  с пълен 

капацитет. 

Продуктите се продават директно на потребителите и магазините. 

 

Основни резултати 

 

Икономически ползи: 

• Създаване на нови работни места;  

• Приходите се увеличават всяка година и повече от  2 т. къпини  са реализирани през 

последния сезон; 

• Фермата диверсифицира своята дейност, като освен отглеждането на къпини и тяхната 

обработка, започва да посреща и посетители и гости за агротуризъм; 

•  В близките две години се очаква да приключи процеса по разрастване на стопанството 

и всички 4500 корена да достигнат производствения си капацитет. В селото е направен 

магазин, където се продава само собствена продукция . 

Ползи за околната среда / климата: 

• Методите на отглеждане щадят околната среда като те не съдържат пестициди и 

хербициди; 

• За наторяване се използва само органична тор, която е от семейното стопанство; 

• Къпините се отглеждат на открито и зреят с природните ресурси на слънцето, като не се 

използват изкуствени ресурси за стимулиране на техния растежа и съзряване; 

• За капковото напояване се използва  само слънчевата енергия от соларни панели, като по 

този начин се засилва на използването на възобновяеми енергийни източници. 

Социални ползи: 

• Въвеждане на алтернативна поливна култура в суха зона, където се  отглежда само 

ечемик и пшеница, сам по себе си е иновация. В региона няколко компании 
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продават къпини, но те са диворастящи ; 

• Проектът ще окаже влияние върху икономиката на селския район, тъй като допринася за 

разширяване на туристическото предлагане; 

• Генерирането на работни места привлича хората в района и насърчава съживяването на 

селските райони. 

 

Изводи 

;Млад фермер, който е напуснал преди 20 години селския район се връща в родния край и 

създава  плантация от къпини, на място, където се отглеждат  пшеница и ечемик, и  

създава добавена стойност чрез разработване на нова гама от продукти, с подкрепата на 

МИГ в  района на Кастилия и Леон. 

 Насажденията се отглеждат по органичен начин, напояват се  от сондаж, който е пробит 

за тази цел и се изгражда система за капково напояване. Създава се собствено 

производство за преработка на плодовете в широка гама продукти, които се предлагат 

директно в собствен магазин в близкото село. 

 Проектът изцяло е насочен към опазване на околната среда, т.к се използва органична тор 

и енергия от възобновяеми енергийни източници – соларни панели, изградени по проекта  

 Много е важно да се  насърчават образованите млади хора да започнат да се връщат по 

родните си места, да използват знанията си , да въвеждат иновативните си идеи за 

създаване на проекти, които увеличават маржа на печалба и подобряват  

конкурентоспособността, както се случва с успешния проект на Нурия. 

Със своите знания от придобитата магистърска степен Нурия много успешно промотира 

своя проект, като получава редица награди. 

2018 - Награда за върхови постижения за иновации в селското стопанство на 

Испанското Министерство на земеделието;  

2018 - Награда за предприемаческа идея от Junta de Castilla и Леон;  

2017 - Награда за млада бизнес жена от AZME (Zamorana Асоциация на жените 

предприемачи). 

По този начин проектът се популяризира и вече се мултиплицира.  Бенефициентът 

получава голям брой запитвания от хора ,както в региона, така и в цялата страна, които 

изразяват интерес   към този вид отглеждане.• По време на посещение в Европейския 
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парламент за Конгрес на младите фермери, Нурия се среща с предприемач, който има 

подобна ферма в Полша. 

 

 

 

Проект: Използване на хранителни отпадъци за производство 

животински протеин от насекоми 

 

 

 

Държава  Дания 

Местна инициативна група  NORD 

Период на изпълнение на проекта 2015 - 2016 & 2017 - 2017 

Местоположение: Hjørring 

Приоритет Р6 Социално включване и местно развитие 

Мярка М19 ЛИДЕР / ВОМР 

Финансиране:  

Общ бюджет на проекта 94 950,00 евро 

ЕЗФРСР  40 775,00 евро 

Национално съфинансиране 1 804,00 евро 

Собствено финансиране  52 370.00 евро 

 

Предпоставки за реализиране на проекта / Идентифициране на потребностите 

 

Понастоящем по-голямата част от протеина в храната за животни се набавя от соята, чието 

отглеждане изисква големи площи от земя и голямо потребление на вода. Един тон соя се 

отглежда на един хектар земя. Освен това Дания внася соя от САЩ и други отвъдморски 

страни. В днешно време  повече от 80% от соята в света се използва за храна за животни, 

а търсенето на месо за консумация от човека нараства. 
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Една устойчива алтернатива на соята, с цел справяне с актуалните екологични 

предизвикателства, е използването на  насекоми като източник на протеин в храната за 

животни. Насекомите могат да се хранят тор и други видове органични отпадъци, и 

отглеждането и производството м изисква само една десета площ от земята, по-малко труд 

и е значително по-ниски екологични разходи от производството на соя. Всъщност на един 

хектар земя може да произведат  до 150 тона протеин от  насекоми,  в сравнение с един 

тон соя. Научно обаче все още са необходими изследвания, за да се установи дали 

болестите могат да се предават на хората чрез консумираните насекоми от животните. 

През 2009 г. бенефициентът започва да развъжда насекоми като хоби, в мазето му у дома, 

да ги използва като храна за неговите гущери, защото установил , че цената на за 

развъждане на насекоми е значително по-ниска от тази за тяхното закупуване. Това 

става отправна точка за дълго развитие от аматьор / любител до производител и 

създаването на собствено производствено предприятие. 

 

Цели 

 
 

Визията на компанията е да използва отпадъчни продукти и да се превърне в първата 

компания в Дания, която произвежда насекоми  за храна за животни в голям мащаб, 

специални помещения, предназначени за целта. 

За постигане на целта се изпълняват два проекта:  

 Разширяване на производството на насекоми, изграждане на капацитет за 

съхранение, закупуване на рекламен автомобил и  създаване на уеб магазин; 

 Производство на протеиново брашно от насекоми за фуражи на основата на 

насекоми .   

Първият проект има за цел първоначално да разшири капацитета на хоби бизнеса и да го 

направи печеливш. Втория проект цели закупуване на оборудване и производствени 

съоръжения за преработка на насекомите в протеиново брашно . 

 

Дейности 

Бенефициентът взима  участие в текущ изследователски проект съвместно с Датския 

технологичен институт, Агенцията за защита на природата и община Hjørring 

Обещаващият изследователски проект се стреми да произвежда от насекоми 
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протеиново брашно за фураж за храна при отглеждането на норки. По този начин 

бенефициентът цели подобряване на любителската си  инфраструктурата и превръщането 

му в  производственото съоръжение, първо за разширяване на капацитета за производство 

на насекоми и след това за изпитване и механизиране на процеса на производство на 

фураж за норки. След това надградената инфраструктура се използва  за производство на 

брашно от насекоми в големи количества на конкурентни цени и продажбата им на дребно  

Чрез изпълнението на двата проекта, бенефициентът успява да превърне   излезли от 

употреба сгради в двора на селския му дом и стара  плевня в реновирано и оборудвано 

съоръжение за производство и съхранение на протеиново брашно, като се автоматизира 

целия процес от развъждането на насекомите до преработката на брашното. Предвид 

необходимостта от топла среда за развъждането на насекомите, ремонтните дейности 

включват пълна изолация на сградите и инсталирането на нов и по-екологичен метод на 

отопление. Инсталират се и  специално произведени кутии за разплод, което води до 

намаляване на количеството труд, свързано с храненето и почистването . 

В хода на изпълнението на проекта се закупува и автомобил, разработва се онлайн магазин 

и др.  

 

Резултати 

В началото на първия проект компанията внася 80% от насекомите, които са преработват  

от холандски доставчици и решава да увеличи капацитета си за развъждане на насекоми  

за  да отговори на нарастващото търсене. Днес, компанията експлоатира инсталацията за 

биомаса на община Hjørring -използва страничните продукти за храна на насекоми - и 

доставя насекоми до датските зоопаркове и редица магазини за домашни любимци.  

Бенефициентът вече преработва изцяло собствена продукция.  

След въвеждането в експлоатация на новите производствените мощности, компанията 

прави първата си стъпка към нов, екологично устойчив, начин за производство на протеин. 

Положителното влияние върху околната среда се засилва  чрез използването на отпадъчни 

продукти като хранителни отпадъци и дегазирани оборски тор за храна за насекомите. 

Новата отоплителна система води до значителна икономия на енергия. 
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Изводи 

 

Изпълнението на проекта, многократното увеличаване на продажбите и преработването 

на изцяло собствена продукция, показва колко важна е подкрепата по програма Лидер за 

местния бизнес. Първият проект е оценен от МИГ НОРД като такъв със значителен риск, 

но с висок потенциал за растеж и бива финансиран, Тази подкрепа е от съществено 

значение за стартирането на целия производствен процес и реализирането на проекта и 

показва, че малките проекти в селските райони, които имат добра идея се нуждаят само от 

малко субсидия за да стартират.  

Проектът има всички предпоставки да се мултиплицира, защото е с потенциал за висок 

растеж поради високото ниво на търсене на преработения продукт. В районите, в които 

има инсталации за биогаз моделът може да се възпроизведе, защото дегазираните 

отпадъци и остатъчните продукти са отлични  като храна за насекоми. 

 

 

Проект:  Преобразуване на бивша епископия  

в център за обществени грижи 

 

 

 

Държава  Германия 

Местна инициативна група  Geseke 

Период на изпълнение на проекта 2015 - 2017 

Местоположение:  Ehringshausen 

Приоритет Р6 Социално включване и местно развитие 

Мярка М19 ЛИДЕР / ВОМР 

Финансиране:  

Общ бюджет на проекта 692 056 ,00 евро 

ЕЗФРСР 96 899  евро 
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Предпоставки за реализиране на проекта / Идентифициране на потребностите 

 

Поради демографските промени в селските райони има нарастващ брой възрастни хора. 

Други от местното население за съжаление  вече не са в състояние да се обслужват 

самостоятелно или да  участват в социални дейности поради физически и / или психически 

ограничения. Все повече хора живеят сами и техните роднини могат да  им предоставят 

само ограничени грижи и помощ поради тяхната собствена професионална или семейна 

ситуация или разстоянието между домовете им.  

Цялата тази ситуация довежда местната общност до идеята за създаване на център - 

социално и здравно заведение, който да дава възможност на хората с различни 

ограничения да получават необходимата грижа, като бенефициент по проекта е местното 

църковно настоятелство. 

 

Цели 

 

Целта на проекта е да предложи здравни и социални услуги за възрастни хора и хора в 

нужда чрез превръщане на бившата епископия на местната църква в център за общностна 

грижа. 

Успехът на проекта се основава на създаването на подходяща програма от дейности, 

адаптирана към нуждите на ползвателите на услугата. Центърът е за дневни грижи, където 

семействата могат да оставят своите роднини с прихични или физически проблеми. 

 

Дейности 

 

Бившата епископия  (еднофамилна къща) е напълно обновена и адаптирана към 

изискванията за адекватни здравни и социални грижи,  най-вече по отношение на 

достъпността . Реновирането  включва премахването на съществуващото стълбище от 

мазето до горния етаж, оборудване на сградата и създаване на условия за почивка и 

рехабилитация.  След фазата на изграждане и обновяване на сградата , е разработена 

програма за ежедневни грижи, която предлага различни дейности като обучение на 

паметта, готвене и печене, градинарство, занаятчийска работа и служи за възвръщане  и 

поддържане на ежедневните умения. 
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Основни резултати 

 На разположение на местната общност вече е нова  услуга за грижа за хора в 

неравностойно положение, без да е необходимо да се пътува на дълги 

разстояния. 

 Част от местното население, което страда от деменция вече има обособен 

център, където да се чувстват комфортно и да  могат да се възползват от 

различните социални дейности. 

 Възрастните хора с физически увреждания  получават достъпна среда, където 

да се събират, обменят мисли и да получат необходимата грижа . 

 

 

Изводи 

Преди изпълнението на  проекта на територията на Община Ерингсхаузен  не е имало 

заведение за обществени и социални  грижи. Най-близкото е на десетки километри, но и в 

него местата са ограничени. 

Социалните услуги за хора с физически и психически проблеми изискват изготвянето на 

програма, включваща интересни дейности, свързани с готварство, градинарство, 

занаятчийски дейности и други, приобщаващи хората. 

Съвместното“, социалното събиране, дава усещането на хора в неравностойно положение 

за създаването на общност,  връща спомените им за стари времена, дава им сили за 

справяне с ежедневието и чувството, че отново преживяват „нещо свое“: нещо, което те 

могат да разкажат на близките с удовлетворение . 

 

7. ДОБРИ ПРАКТИКИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА ЛИДЕР В ЕС В ПЕРИОДА 

2007-2013 Г.  

 

 

Проект: Метьесланд — развитие и подкрепа на регионални продукти 

 

 

Държава  Белгия  

МИГ Meetjesland 



                                           
 

Европейски структурни и инвестиционни фондове 

Този анализ е извършен в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-185//29.11.2016 г. по 
подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегията за местно развитие“ от мярка 19 “Водено от общностите местно 

развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020   

Период на изпълнение на проекта 2007 - 2013 г. 

Местоположение: Източна Фландрия 

Финансиране:  

Общ бюджет на проекта  248 19,00 евро 

ЕЗФРСР  86 868,00 евро 

Други публични средства  86 868,00 евро 

Собствено финансиране  74 459,00 евро 

 

Предпоставки за реализиране на проекта / Идентифициране на потребностите 

 

Районът на местната инициативна група (МИГ) Метьесланд представлява земеделски 

район в провинция Източна Фландрия. Той приютява значителен брой селскостопански 

магазини и домашна продукция, както и хранителни компании, които обработват 

отглежданата на местно равнище продукция. 

Затова МИГ Метьесланд е възприела бъдещото развитие на земеделието и хранителната 

промишленост за основна цел в плана си за развитие на района. По-конкретно това 

означаваподкрепа за продажбата на местни продукти в селскостопански магазини, както 

и помощ за запазване на добавената стойност на селските стопанства. На тази база 

земеделският център „Плателантсцентрум Метьесланд“ създава поддържаща структура за 

развитие на продуктите и съвместни продажби в сътрудничество със земеделските 

стопани. 

Плателантсцентрум Метьесланд“ е инициатива, насочена директно към развитие на 

областта Метьесланд и има пълната подкрепа на МИГ. От една страна центърът иска да 

запознае населението с местното земеделие и градинарство, а от друга страна подкрепя 

развитието на регионални продукти. Проектът се състои от три части, които са неразривно 

свързани. Първо, това е цялата организация на структурата, включваща земеделски 

ирегионални продукти от Метьесланд; второ, развитие на рекламна стратегия и център за 

насърчаване на продажбите на земеделски и регионални продукти на пазара и накрая 

установяванена различни канали за дистрибуция за земеделски и регионални продукти от 

Метьесланд. Финансирането по програмата ЛИДЕР+ способства за осигуряване на 

необходимите рекламни материали (рекламни табла, уебсайт, регистриране на 
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търговската марка, и т.н.) и публични събития (готварски вечери, мобилни хладилници и 

режийни разноски (персонал и офис). 

 

 
Дейности 

 
 съвместна продажба на продукти 

След много срещи и консултации се взима решение да бъде избрана „кооперативна“ 

структура, за да се гарантира по-добра реклама на производителите от Метьесланд и 

техните продукти. В началото кооперацията ще бъде подкрепена от инициативата 

„Плателантсцентрум“, която ще действа като консултант, а накрая тя ще стане напълно 

независима. Членовете на кооперацията ще направят своя избор от разнообразните 

земеделски и регионални продукти, за да са в състояние да предложат пълен набор от 

стандартни продукти от колкото е възможно повече производители. За да привлекат 

потребителите, те правят специфични комбинации от земеделски и регионални продукти: 

стандартни комплекти в различен ценови обхват, подаръчни комплекти за специални 

поводи, а по поръчка могат да бъдат изготвяни и индивидуални подаръчни комплекти. 

 

 Рекламна стратегия 

„Ммм… етьесланд“ е символ на пресни продукти, изготвени с много грижа и 

транспортирани на кратки разстояния, а близостта между производителя и потребителя 

спомага те да бъдат наистина устойчиви. Отправната точка на рекламата е да бъде оставен 

потребителят да открие етикета за произход „Ммм… етьесланд“. Този етикет придава 

форма на идентичността, автентичността и произхода на продукта. По този начин 

земеделските и местни продукти на Метьесланд ще се превърнат в истински посланик на 

Метьесланд като земеделска област. Разработено е лого, за да придаде форма на 

кооперацията, а производителите решиават да създадат качествен бизнес и силна марка. 

Производителите имат правото да поставят етикет за произход на продукта си, което 

привлича вниманието към идентичността и произхода на продукта, вдъхвайки на 

потребителя увереност в продукт с прославено качество от района Метьесланд. 

Благодарение на съвместната рекламна кампания са налице повече ресурси и е достигната 

по-широка аудитория. Възможни са и различни методи за реклама. Има общи брошури, 
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както и конкретни такива за специални случаи, които са насочени към колкото е възможно 

повече групи. Например има брошури на различни езици за туристи, както и конкретни 

брошури, насочени към държавни органи, библиотеки, ресторанти, компании за кетъринг, 

магазини за деликатеси и т.н. Организацията може да организира и събития като 

специфични демонстрационни готварски курсове, пазари за земеделски и регионални 

продукти и специални действия за популяризиране на земеделските и регионални 

продукти на район Метьесланд. 

Ново за региона Метьесланд е обработката на земеделските и регионални продукти от 

трайно безработни хора. По този начин те се запознават със земеделския и хранителен 

отрасъл и може би в дългосрочен план ще могат да си намерят и работа в тези 

промишлености. 

 Развиване на дистрибуторска мрежа 

В бъдеще кооперацията ще се опита да оптимизира други форми на сътрудничество и 

съвместна търговска дейност. Възможни са различни инициативи като изготвяне на 

подаръчни комплекти, кампании за деня на Свети Валентин, Деня на майката и др., плюс 

кетъринг за приеми и събития и специална промоция на конкретен производител за 

определен период от време. 

Благодарение на създаването на „собствен регионален етикет“ със собствени продукти и 

рекламна кампания се придава на хранителната промишленост в района Метьесланд 

собствена идентичност и структура. На производителите често им липсва ноу-хау и време 

за развиване на такава комуникационна стратегия.  

 

Основни резултати 

 

Проектът събира  успешно 17 производители, които работят съвместно в нова 

кооперативна структура „Ммм… етьесланд“. Това води до развитието на гама от 

регионални земеделски продукти, включително „подаръчни комплекти“. 

Като допълнение в следствие на изпълнението на проекта се организират много приеми, 

както и „ястия по поръчка“. Във връзка с тези дейности по проекта са разработват редица 

рекламни материали като плакати, кутии и салфетки.  Организира се първият „пазар на 

Метьесланд“ за регионални и/или земеделски продукти, който привлича около 1500 

посетители. Това е в допълнение към участието на няколко регионални пазара и други 
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рекламни дейности като „готварски уроци“ (800 участници и над 50 урока) и развитието 

на мобилни хладилни съоръжения. Сега проектът има собствен уебсайт и организира 

информативни вечери за производители. 

 

 

 

Проект: Работа от разстояние — засилване на социалното и 

икономическо сближаване 

 

 

 

Държава  Италия  

МИГ Alto Oltrepo 

Период на изпълнение на проекта 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 МИГАлто Олтрепо, използва нови технологии, за да улесни „ра- 

ботата 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 инфраструктура (връзки и услуги), дава 

съществена възможност за развитие на селските райони. Центровете не само позволяват 

на района да посрещне нуждата на местното население от работни места, но и снабдяват 

местните компании с основни услуги за така наречената „мрежова икономика“ . 
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С типичните си вътрешни планини и хълмисти местности регионът Алто Олтрепо страда 

от повсеместно обезлюдяване и застаряващо население, 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 — 

ограничена осведоменост за потенциала на региона, слаби възможности за местно 

развитие, затруднения при приспособяване към промените на пазара, лоша 

информираност и недостатъчно обучение на работната 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 нуждите на околната 

среда. Поради тази причина МИГ е наложила мерки, предназначени за постигането на 

четири 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 семейния живот чрез мрежа от услуги и да се осигури управлението на 

територията и традициите й . 

Основната идея на проекта  е да се съживят основните функции, свързани с живота в 

района: работа, лична мобилност, общуване и съвместно съществуване по цивилизован 

начин за формиране на стабилна и сплотена местна общност. 

 

Цели 

 

Целта на  проекта е да доведе до значително подобрение на качеството на живот на 

местните семейства. Чрез използване на нови технологии нуждата от пътуване до 

местоработата 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-

добро разбиране на новите методи на работа. 

Проектът поставя акцент върху работата от разстояние, която позволява на работника да 

намали времето, необходимо за пътуване между дома и местоработата си. Той позволява 
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освен това работата да се комбинира с набор от други услуги,предоставяни на семействата 

и в по-общ смисъл   на местното население. 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, помощ за създаване на предприятия, 

които са типична част от „мрежовата икономика“, и достъп до пакет от модерни услуги за 

професионалисти в областта. Центърът за работа от разстояние 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 центъра 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 първоначалния план за 

създаване на два обекта, се взима решение да се създадат три центъра — 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 работни места, а 10 души са  назначени на постоянна работа в първия център за 

работа от разстояние. След завършване на първия център МИГ разработва програма за 

наблюдение и подкрепа със специалисти в областта, за да се гарантира, че обектите ще 

функционират правилно. Осигуряват се  и оператори с подходящи познания за използване 

на оборудването и софтуера. 

Вследствие на отклоняването от оригиналния план акцентът за развитие на проекта се 

измества от улесняване на мобилността на местните работници към създаване на истинска 

заетост за хората в местните райони. Работните места, създадени вследствие 

на развитието на нови дейности, известни като „дейности, извършвани от разстояние“, 

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 гражданското състояние“ и туристически офис. 
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Основни резултати и изводи 

 

Подходът, възприет от МИГ при създаването на центрове за работа от разстояние, 

първоначално  включва проучване на приложимостта, за да се определят онези райони, 

където ежедневното пътуване до местоработата е най-широко разпространено. 

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 продължи на основата на резултатите от проучването на 

приложимостта и определи услугите, които биха задоволили потребностите на местния 

район. За да могат да се споделят общите цели, е направено сериозно усилие, за да се 

работи и да се изслушва местното население чрез провеждане на дискусии на кръгла маса, 

събиране на мнения и интервюиране на отделни лица. Усилието е насочено към местните 

власти, икономическите, 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 кооперация, която заедно с трите общини, които са 

бенефициенти по проекта, подписват  програмно споразумение 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, специално 

разработени и утвърдени от МИГ. На свой ред членовете на групата ще „изберат“ онези 

лица, които ще  станат част от крайния екип на центровете за работа от разстояние. 
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Проект: Herztöne:  

Женската мрежа на Lammertal 

 

 

 

Държава  Австрия  

МИГ Tennengau 

Период на изпълнение на проекта 2007 - 2013 г. 

Местоположение: Salzburg, Tennengau 

Финансиране:  

Общ бюджет на проекта  99 500,00 евро 

ЕЗФРСР  32 570,00 евро 

Други публични средства  44 170,00 евро 

Собствено финансиране  22 760,00 евро 

 

Предпоставки за реализиране на проекта / Идентифициране на потребностите 

 

При все че Lammertal се намира не много далеч от централната част на провинция 

Salzburg, много от жените, които живеят в периферните зони на региона, имат проблеми 

с достъпа до службите, имащи за задача да оказват помощ на тях и техните семейства. 

Това е така, защото е необходима голяма степен на мобилност, за да се използват услугите, 

предлагани от различните помощни агенции. Ето защо, за да се преодолеят тези 

трудности, женската мрежа за равни възможности „Herztöne“ се посвещава през 

последните години на идеята за създаване на център за жените и техните семейства. С тези 

си действия тя стимулира съпричастността и привлича нови хора към региона.  
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Дейности 

 
След направено проучване се идентифицират основните нужди на жените в региона . Един 

от основните резултати е установяване на  отсъствие на междуобщинска и междусекторна 

мрежа, което дводи до създаването на „Сърдечни тонове — Женска мрежа Lammertal“, в 

която се включват съществуващи асоциации и институции, с идеята с общи усилия да 

подобрят съвместното предлагане на услуги за жените. 

Създава се център за консултации и срещи за жени и семейства. Разположен в сърцето на 

община Abtenau, за него  се наемат две помещения: малък офис и помещение за даване на 

консултации, което може да бъде използвано и от други агенции. 

Към края на проекта, центърът предлага 10 мероприятия месечно, в това число курсове по 

информатика, езици и здравна просвета, провеждани в сътрудничество с Центъра за 

обучение на възрастни в Hallein и Института за професионално обучение в Salzburg. 

Центърът предлага също възможност на инструктори жени, които сега започват своята 

кариера, да натрупат опит, като работят там. 

Друг важен елемент на този проект е предлагането на консултантски и инструкторски 

услуги, помагащи за справяне с някои от най-критичните ситуации в живота, и тяхната 

насоченост към даване на компетентен юридически съвет. 

Консултантският център на асоциация „Herztöne“ се утвърждава като регионална 

институция и жените от Lammertal често се ползват от улесненията, предлагани от центъра 

като място за контакт. Важен фактор за успеха в работата на асоциация „Herztöne“ е 

тясната връзка с жените от региона, която позволява да бъде изградено доверие към 

женските консултанти и готовност за взаимно оказване на помощ без много шум. Всички 

решения, включително относно програмата на услугите, се вземат съвместно от членовете 

на асоциацията и работата е поставена на професионална основа.  

Проблемите, пред които са изправени жените в селския район Lammertal, не са много 

различни от срещаните в градовете проблеми, където са на разположение повече и по-

разнообразни услуги. Въпреки това възможностите за връщане на пазара на труда или за 

установяване на нови мрежи, например след раздяла, са много по-ограничени. 
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Основни резултати и изводи 

 

Помощта на ЛИДЕР  за проекта е важна в няколко области. Програмата помага по 

отношение на: набирането на персонала и личностното развитие (курсове за продължаване 

на обучението); наемането на генерален директор за 20 часа седмично; разходите за 

семинари (говорители, оборудване); разходите за консултантските услуги; обзавеждане за 

центъра и неговата работа (помещения, телефон и пр.); връзките с обществеността като 

работа по уеб-сайта и ден на отворените врати. Занапред асоциацията се надява, че 

финансирането на консултантския център е вече достатъчно, за да може да продължи 

уверено работата си „отдолу нагоре“ през идните години. 

 

 

 

Проект: Посетете Олофстром 

 

 

 

Държава  Швеция  

МИГ Blekinge 

Период на изпълнение на проекта 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 
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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 туристическа информация, но и онлайн услуги за резервации 

на хотели, ресторанти и развлечения. 

Порталът е на пет езика: шведски, английски, немски, датски и нидерландски. Тук 

посетителите могат лесно да намерят интересни сайтове и събития и да ползват различни 

онлайн услуги като резервация на вила, купуване 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 предприятия в Olofstrom са от селски характер и срещат 

трудности при развиването на пазарния си потенциал. Съвместната 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 предприемчи в Olofstrom създават конферентна група, имаща 

за цел да разработи 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 обхвата 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, показващ 

интересните места. Днес почти 250 предприемачи са представени от тази система и всеки 

от тях може да има своя парола за достъп, за да редактира своята информация. 

В портала има  календар на мероприятията, 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 информационен 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 
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онлайн. Цялото управление и плащанията се извършват чрез туристическия център, който 

взема 10 % такса за услугата. 

Разходите за услугите с кредитна карта и пътническата застраховка се покриват от 

туристическия център. Интернет сайтът използва усъвършенствана система за връзка с 

клиентите, за да събира информация за посетителите на сайта, кои търсачки и ключови 

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 технологичното 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 туристическо пътуване. Всички различни събития или предложения 

от участващите 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. 

Различните модули са поставени в системата в реално време и общата сума се изчислява 

автоматично. Веднага след телефонното обаждане на клиента и на всички участващи 

фирми се изпраща потвърждение на офертата. Когато клиентът реши да приеме офертата, 

тя може лесно да бъде превърната в потвърждаване на резервация. 

 

 

8. ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ДОБРИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ДЕВНЯ – АКСАКОВО 

 

ВОМР се изпълнява съгласно специфичен метод, който, ако бъде приложен правилно, 

създава добавена стойност под формата на подобряване на социалния капитал, 

подобряване на управлението и засилване на резултатите и въздействията от изпълнението 

на местните стратегии за развитие. 

Ценността на  подхода ЛИДЕР проличава от множеството стойностни проекти, които имат 

реално влияние върху всекидневния живот на хората, живеещи в селските райони и много 

малка част от които са обект на настоящия анализ . 
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Съществуват множество примери, които дават представа за разнообразието и творческия 

характер на стратегиите за развитие на селските райони, въведени от МИГ в различни 

региони на Европа. Опитът показва, че МИГ използват добре възможностите, 

предоставени им от програмата ЛИДЕР, за сътрудничество на регионално, национално и 

европейско равнище, както и за създаване на връзки, с цел споделяне на опит и добри 

практики.  

Анализът на натрупаните резултати от началото на прилагане на ЛИДЕР през 1991година 

до сега, показва, че подхода ЛИДЕР  засяга няколко основни аспекта по отношение 

устойчивото развитие на селските райони. 

 Насърчава е местната идентичност, чувството за принадлежност и преданост и ги 

превръща в двигатели за местно развитие. 

 Дава възможност на местните хора, увеличавайки собствения им капацитет и 

капацитета на техните представители да изразят потребностите си и да имат достъп 

до адекватни ресурси за постигане на целите си. 

 Осигурява организационна рамка за планиране, изпълнение, контрол и оценка на 

понятията за териториално развитие на местно равнище, както и възможност за 

наемане и обучение на професионални ръководни кадри и консултанти, които са от 

полза за местните хора. 

 Разгръща нови възможности и предприемаческа динамика за местно развитие, 

акцентирайки върху връзките между различни сектори, както и между частни, 

публични и граждански дейности. 

 Поощрява социалното взаимодействие и сътрудничество между различни 

участници, допринасяйки за по-балансирана защита на интересите на местно 

равнище. 

 Насърчава местните участници, да създадат позитивни образи и стратегически 

представи, основани на вътрешните ресурси и ценности, подобрявайки по този 

начин конкурентоспособността на района в контекста на глобализираната 

икономика. 

 Допринася за изграждането на местни структури на управление, способни, да се 

справят с комплексни задачи и да играят отговорна роля за устойчиво развитие. 
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При направения анализ се открояват няколко основни механизма, чрез които ЛИДЕР  

постига своите резултати. 

 Микрорайонният мащаб е достатъчно малък, за да възприеме идентичностите на 

местните общности като движещ фактор за местно развитие, и в същото време е 

достатъчно голям, за да натрупа капацитет за достигане на критичната маса за 

конкретни проекти и да действа ефективно като партньор в глобални мрежи. 

 Оценката на местните знания и умения не само повишава самоосъзнаването на 

местните хора и променя начина на възприемане на района, в който живеят, но и 

поощрява иновационните решения и конкурентното предимство на дейностите за 

добавяне на стойност, а оттам и на самата територия. 

 Ниският праг за финансиране и това, че е ориентирано към търсенето, позволява 

на нови участници да се възползват от него и да се превърнат в активни сътрудници 

за местно развитие. 

 Местното партньорство е най-подходящият инструмент, съчетаващ широко 

участие „отдолу нагоре“ на местни жители с децентрализирана подкрепа „отгоре 

надолу“ и финансиране по регионални и национални програми. 

 Търсенето на връзки и взаимодействие между различни сектори, линии на 

дейности и тематични мрежи от участници е насърчило местните участници да 

възприемат систематична гледна точка за проблемите, потенциалните 

възможности и начините за решаването им. 

 Подбудата за иновации вероятно е по-маловажна по отношение на действителното 

иновационно съдържание на проектите, но по-значима като постоянен стимул за 

търсене на новаторски, невиждани досега и понякога дори дръзки решения, 

относими към местната територия. 

 Междутериториалното сътрудничество и работата в мрежа придават европейско 

измерение на местното развитие в селските райони от самото начало. 

Относителната автономия и отговорната роля на местните партньорства при 

осъществяването на програмата и фактът, че стратегическите решения и подборът на 

проекти са оставени на местната инициативна група, представлява безценен стимул за 

индивидуално и организационно обучение. 

ЛИДЕР оказва силно положително влияние върху социалния капитал в селските райони. 

ЛИДЕР е отправен към местните хора, индивидуално и колективно, не само като 
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потребители, но и като субекти и сътрудници. Той касае емоции и чувства и оценява 

личния опит, социалните връзки и истинската стойност на местата. ЛИДЕР приема 

селските райони като „източници за отличителни черти“. Местните участници 

преследват модел на развитие, който носи специфичните черти на собствените им 

селски райони и насърчават уникалността, която те могат да превърнат в конкурентно 

предимство. Прилагането на практика на принципа за партньорство и развитие „отдолу 

нагоре“ допринася местните партньори, да постигнат взаимно разбирателство, да намерят 

подходящ общ език, да осъзнаят това какво мислят хората от местната общност и защо 

правят нещата по един или друг начин. Подходът  ЛИДЕР в комбинация с местното 

партньорство, осигурява могъщ и многостранен инструмент за местните общности в 

контекста на децентрализирано управление. Немислимо е хората да се събират и 

обсъждат стратегии за развитие и проекти, без да общуват емоционално. В процеса на 

работа по ЛИДЕР хората опознават своите характери, сближават се и разширяват 

неформалните контакти помежду си. 

Обмяната на опит при работата в мрежи и обучението, финансирани по ЛИДЕР, дават 

възможност за натрупване на ноу-хау в селските райони във срокове и обем, които  са 

непостижими по друг начин. Работата в мрежи е и форма на културен и цивилизационен 

обмен както в рамките на България така и в рамките на ЕС, като  допринася за опознаване 

и по пълно сближаване на граждани на от различни страни на ЕС, което е една от главните 

цели на Европейската общност.  

Представените изпълнени проекти на територията на ЕС, в голяма степен са относими 

към МИГ Девня-Аксаково и могат да послужат за добри практики, както от гледна точка 

на идеи за стартиране на нов бизнес, подобряване качеството на живот и социалното 

приобщаване, така и като работа в мрежа и възможности за регионално и транснационално 

сътрудничество и ползване на „ноу-хау“ на държавите-членки, прилагащи подхода 

ЛИДЕР вече трето деситилетие.  
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