
Участвахме в Четвъртата международна 
конференция по подхода ЛИДЕР/ВОМР

Четвъртата международна конфе-
ренция по подхода ЛИДЕР/Водено от 
общностите местно развитие (ВОМР), 
се проведе в периода 10-13 октомври 
т.г. в гр. Правец. Тя бе организирана 
от Министерство на земеделието, 
храните и горите (МЗХГ) със съдей-
ствието на Асоциация „Българска 
национална Лидер мрежа“.

Повод за провеждане на събити-
ето е 10-годишнината от началото 
на прилагане на подхода ЛИДЕР в 
България.

Конференцията бе открита офици-
ално от ръководителя на Управля-
ващия орган на ПРСР 2014–2020 г., 

заместник-министър д-р Лозана Ва-
силева и ръководителя на Управля-
ващия орган на Оперативна програма 
„Иновации и конкурентоспособност“ 
г-жа Ивелина Пенева.

Форумът очерта основните предиз-
викателства пред подхода в Бъл-
гария и възможностите за техните 
решения през настоящия програмен 
период. На срещата присъстваха 
представители на местни инициатив-
ни групи, национални селски мрежи, 
управляващи органи и разплащател-
ни агенции от около 20 европейски 
страни: Германия, Франция, Литва, 
Латвия, Естония, Полша, Румъния, 

Чехия и много други. Споделен бе 
опитът и напредъкът по подхода в 
техните страни.

На конференцията МИГ „Девня – 
Аксаково“ бе представена от пред-
седателя на Управителния съвет, 
Свилен Шитов и изпълнителния 
директор Тодор Зафиров.

В панел „Иновации“ от програмата 
на форума, МИГ „Девня – Аксаково“ 
презентира проект за преработка 
на отпадно стъкло, изпълнен чрез 
Стратегията за местно развитие 2007 
- 2013 г. и класиран като най-добър 
иновативен проект за програмния 
период по ЛИДЕР.
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Премина обучение за екипа и КВО в гр. Аксаково
На 19 и на 20 октомври 2017 г. в 

лекционната зала на Център за под-
крепа на личностно развитие в гр. 
Аксаково, ул. „Слави Дойчев“ №6  бe 
проведенo двудневно обучение на 
екипа и членовете на колективния 
върховен орган във връзка с при-
лагането на стратегията за местно 
развитие на тема „Придобиване на 
умения и създаване на капацитет за 
ефективно управление на стратегия 
за ВОМР на МИГ Девня – Аксаково“

Срещите бяха организирани в из-
пълнение на дейности по подмярка 
19.4 „Текущи разходи и популяризи-
ране на стратегия за Водено от общ-
ностите местно развитие“ на мярка 
19 „Водено от общностите местно 
развитие” от „Програмата за развитие 
на селските райони“ за периода 2014 
– 2020г. В обучението се включиха 12 
участници, членове на екипа и члено-
вете на колективния върховен орган 
на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“.
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На 24 октомври 2017 г. в лекцион-
ната зала на Центъра за подкрепа 
на личностно развитие в гр. Аксако-
во, ул. „Слави Дойчев“ №6, и на 25 
октомври 2017 г. в Ритуалната зала 
на Община Девня, гр. Девня, бул. 
„Съединение“ №78, бяха проведени 
еднодневни срещи на тема: „Пред-
ставяне на мярка 7.2 „Инвестиции 
в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове 
малка по мащаби инфраструктура“, 
мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, 
свързани с поддържане, възстановя-
ване и подобряване на културното и 
природното наследство на селата“ 
и мярка 3.1.1 „Изграждане на ИКТ 
инфраструктура в общинските ад-
министративни сгради“ от СВОМР на 
„МИГ Девня – Аксаково“.

Срещите бяха организирани в из-
пълнение на дейности по подмярка 
19.4 „Текущи разходи и популяризи-
ране на стратегия за Водено от общ-
ностите местно развитие“ на мярка 
19 „Водено от общностите местно 
развитие” от „Програмата за развитие 
на селските райони“ за периода 2014 
– 2020 г. Предвид темата на срещите 
преобладаващ интерес проявиха 
представители на общинските ад-

Проведени са еднодневни 
срещи в гр. Аксаково и гр. Девня

министрации на общините Аксаково 
и Девня. Участниците в срещата 
бяха запознати с възможностите 
за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ в т.ч. допустимите 
дейности и разходи, финансовите 

параметри на проектите, както и 
критериите за оценка при подбор на 
проектните предложения по мерки 
7.2, 7.6 и 3.1.1 от Стратегията за Воде-
но от общностите местно развитие на 
СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“.
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Проведоха се информационни 
конференции в гр. Аксаково и гр. Девня

На 30 октомври 2017 г. в лекцион-
ната зала на Център за подкрепа на 
личностно развитие в гр. Аксаково, 
ул. „Слави Дойчев“ №6, и на 31 ок-
томври 2017 г. в Ритуалната зала 
на Община Девня, гр. Девня, бул. 
„Съединение“ №78, бяха проведени 
еднодневни конференции на тема: 
„Осъществени и предстоящи за из-
пълнение дейности по прилагането 
на Стратегията за Водено от общ-
ностите местно развитие на МИГ 
„Девня – Аксаково“.

Конференциите бяха организи-
рани в изпълнение на дейности по 
подмярка 19.4 „Текущи разходи и по-
пуляризиране на стратегия за Воде-
но от общностите местно развитие“ 
на мярка 19 „Водено от общностите 
местно развитие” от „Програмата 
за развитие на селските райони“ за 
периода 2014–2020 г.

Участниците в конференциите 
бяха запознати със Стратегията 
за водено от общностите местно 
развитие на СНЦ „МИГ Девня – Акса-
ково“, финансирана от Европейския 
земеделски фонд за развитие на 

селските райони чрез Програмата 
за развитие на селските райони за 
периода 2014–2020 г., Европейския 
фонд за регионално развитие, чрез 
Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност“ 2014–2020 г. 
и Европейския социален фонд, чрез 
Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“ 2014–2020 г. Де-
тайлно бяха представени фондове-
те финансиращи СВОМР и мерките 
които ще финансират.

Максималният размер на общия 
публичен принос във финансовия 
план за Стратегията за ВОМР за 
изпълнение на проекти е 6 363 
000 лева. Стратегията за „Водено от 
общностите местно развитие получи 
подкрепа от:

Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони (ЕЗФР-
СР) чрез Програма за развитие на 
селските райони за периода 2014–
2020 г. в размер на 2 933 000 лв.

– Финансиране от ЕЗФРСР 2 639 
700 лева

– Национално съфинансиране 293 
300 лева.

Европейски фонд за регионално 
развитие (ЕФРР) чрез Оперативна 
програма „Иновации и конкурентос-
пособност“ 2014–2020 г. в размер на 
1 950 000 лева

– Финансиране от ЕФРР 1 657 500 
лева

– Национално съфинансиране 292 
500 лева.

Европейския социален фонд 
(ЕСФ) чрез Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ 
2014–2020 г. в размер на 1 480 000 
лева

– Финансиране от ЕФРР 1 258 000 
лева

– Национално съфинансиране 222 
000 лева.

Пред присъстващите бяха пред-
ставени и извършените от МИГ 
„Девня – Аксаково“ дейности от 
сключване на Споразумение за из-
пълнение на Стратегия за Водено 
от общностите местно развитие 
№РД50-185/29.11.2016 г. до насто-
ящия момент, както и предстоящите 
дейности във връзка с реализиране 
на стратегията.
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Водено от общностите местно развитие (ВОМР)
Новият програмен период предос-

тавя нови възможности и предизви-
кателства към Местните инициативни 
групи.

„Водено от общностите местно раз-
витие“ (ВОМР) е един от подходите 
чрез който Европейските структурни 
фондове финансират интегрираното 
териториално развитие на страната 
за периода 2014 – 2020 г.

ВОМР е подход, насочен към съз-
даване на заетост чрез използване 
на местния потенциал. Чрез подхода 
се цели подобряване качеството на 
живот и ускоряване развитието на 
местните общности в селските и ри-
барските райони.

ВОМР е инструмент за участието 
на гражданите на местно равнище 
в разработването на отговори на 
социалните, екологичните и иконо-
мическите предизвикателства, пред 
които днес сме изправени. ВОМР е 
подход, който изисква време и уси-
лия, но със сравнително малки фи-
нансови инвестиции, може да окаже 
значително влияние върху живота 
на хората и да генерира нови идеи 
и обща отговорност за въвеждането 
им в практиката.

Подходът ВОМР се прилага „отдолу 
– нагоре” като се създават, Местни 
инициативни групи за територии от 10 
000 до 150 000 жители. Те включват 
представители на заинтересованите 

страни от местната общност (общини, 
бизнес, НПО), които съвместно, при 
осигуряване на максимална публич-
ност, определят приоритетите за 
развитие на територията, която пред-
ставляват и ги включват в Стратегия 
за водено от общностите местно раз-
витие. В изпълнение на Стратегиите 
се изготвят проекти, които могат да 
бъдат финансирани със средства от 
европейските структурни и инвести-
ционни фондове.

През периода 2014 – 2020 г. освен 
средства от Европейския земедел-
ски фонд за развитие на селските 
райони, местните групи за действие 
ще имат възможността да включат в 
Стратегиите си допустими дейности 
и да изпълняват проекти чрез осигу-
рено финансиране от Европейския 
фонд за регионално развитие (ЕФРР), 
Европейския социален фонд (ЕСФ) и 
Европейския фонд за морско дело и 
рибарство (ЕФМДР) чрез:

1. Оперативна програма „Околна 
среда“ за периода 2014 – 2020 г. 
(ОПОС 2014 – 2020 г.);

2. Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси“ за периода 
2014 – 2020 г. (ОПРЧР);

3. Оперативна програма „Иновации 
и конкурентоспособност“ за периода 
2014 – 2020 г. (ОПИК);

4. Оперативна програма „Наука и 
образование за интелигентен растеж“ 

за периода 2014 – 2020 г. (ОПНОИР);
5. Програмата за морско дело и 

рибарство за периода 2014 – 2020 г. 
(ПМДР).

На 29.12.2015 г. Министерството на 
земеделието и храните публикува 
първата покана за подбор на МИГ и 
стратегии за ВОМР. Приемът на за-
явления за предоставяне на финан-
сова помощ започва на 15.02.2016г. 
и приключва с края на работния ден 
на 31.05.2016г.

Помощта по тази покана ще се 
реализира с финансовата подкрепа 
на Европейския съюз от Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони, чрез Програмата за 
развитие на селските райони 2014 - 
2020 г. и може да получи подкрепа и 
от Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейския социален 
фонд чрез:

1. Оперативна програма „Околна 
среда” за периода 2014-2020 г.

2. Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси” за периода 
2014-2020 г.

3. Оперативна програма  „Иновации 
и конкурентоспособност” за периода 
2014-2020 г.

Максималният размер на общия 
публичен принос в бюджета на една 
стратегия за ВОМР от:

1. Програмата за развитие на сел-
ските райони 2014 - 2020 г. е в размер 
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до левовата равностойност на:
а) 1 000 000 евро, когато местната 

инициативна група обхваща терито-
рия с население от 10 000 до 15 000 
жители (включително);

б) 1 500 000 евро, когато местната 
инициативна група обхваща терито-
рия с по-голямо население от посо-
ченото в буква „а“.

2. Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси” 2014-2020 г. е 
в размер до левовата равностойност 
на 760 000 евро;

3. Оперативна програма  „Иновации 

и конкурентоспособност” 2014-2020 
г. е в размер до левовата равностой-
ност на:

а) 500 000 евро, когато местната 
инициативна група обхваща терито-
рия с население от 10 000 до 15 000 
жители;

б) 1 000 000 евро, когато местната 
инициативна група обхваща терито-
рия с население от 15 001 до 45 000 
жители включително;

в) 1 500 000 евро, когато местната 
инициативна група обхваща тери-
тория с над посоченото в буква „б“ 

население.
4. Оперативна програма „Околна 

среда” 2014-2020 г. е в размер до ле-
вовата равностойност на 60 евро за 1 
хектар при изпълнение на консерва-
ционни мерки, съгласно Национална-
та приоритетна рамка за действие по 
НАТУРА 2000. Максималният размер 
на финансиране на една стратегия се 
определя в зависимост от размера 
на територията от мрежата НАТУРА 
2000, за която се предвиждат инвес-
тиционни дейности.

В краткия срок за подаване на заяв-
ление за кандидатстване с изготвена 
Стратегия за местно развитие ни 
предстои да извършим редица дей-
ности за информиране на местната 
общност, обучения за екипа подгот-
вящ стратегията и за местните лиде-
ри. Най-важен безспорно е процесът 
по изготвяне на Стратегията. Той 
изисква, налага активното участие 
на всички живеещи и работещи на 
територията. Необходима е Вашата 
гражданска активност при форми-
ране на целите, приоритетите и 
мерките, които ще залегнат в новата 
Стратегия. Разчитаме на Вашето 
активно участие в обсъждането на 
изготвения проект за Стратегия за 
да получим в резултат един работещ 
документ, адекватен на Вашите нуж-
ди и очаквания.
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гр. Аксаково, ул. „Георги Петлешев“ 58Б, тел:  052762040; факс 052763293; мобилен: 088 691 0924

Този бюлетин е създаден в изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно 
развитие РД50-185/29.11.2016 г., финансирано със средства по Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014-2020 г., Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. и Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“ 2014-2020 г. с финансовата подкрепа на Европейските структурни и инвестиционни фондове.

www.migda.org

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 
http://www.mzh.government.bg; http://www.dfz.bg/;

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.
http://opic.bg;

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
http://esf.bg.

ÒÅÐÈÒÎÐÈß ÍÀ ÒÐÀÄÈÖÈÈ, 
ÊÓËÒÓÐÍÎ È ÏÐÈÐÎÄÍÎ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ


