МЕСТНО ПАРТНЬОРСТВО АВРЕН –
БЕЛОСЛАВ

ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ
МЕСТНО РАЗВИТИЕ
ПОДМЯРКА 19.1
„ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ“
ОТ ПРСР (2014-2020)

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА МЕСТНОТО РАЗВИТИЕ,
ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТТА?

Водено от общността местно развитие
(ВОМР) е метод за включване на
партньори на местно равнище,
включително на гражданското общество и
местните икономически участници, в
разработването и прилагането на местна
интегрирана Стратегия, която спомага на
съответните райони за осъществяването
на преход към по-устойчиво бъдеще.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ВОМР?
МЕСТНОТО РАЗВИТИЕ, ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТТА Е:
• фокусирано върху конкретни подрегионални територии;
• водено от местни групи за действие, съставени от
представители на публичния и частния местен социалноикономически интерес като на ниво вземане на решения
нито публичният сектор, нито която и да било от групите,
представляващи конкретните заинтересовани страни,
представлява повече от 49 % от правата на глас;
• се извършва чрез интегрирани и многосекторни стратегии
за местно развитие, основани на характеристиките на
района;
• стратегиите са разработени като се имат предвид местните
потребности и потенциал и включват иновативни
характеристики в местния контекст, изграждане на мрежи
и където е целесъобразно - сътрудничество.

ПОДХОДЪТ ВОМР
Основната обосновка за използване на Подхода
ВОМР произтича от неговите принципи на
подход отдолу-нагоре, които подобряват
резултатите, постигнати от традиционните,
централизирани подходи отгоре-надолу.
ВОМР не трябва да се разглежда като
конкуренция или противоречие на подходи
отгоре-надолу на националните, регионалните
или местните власти, а по-скоро като
инструмент, който взаимодейства с тях, за да се
постигнат по-добри общи резултати.

ПРИНЦИПИ НА ВОМР
ПОДРЕГИОНАЛНИ ТЕРИТОРИИ. МЕСТЕН
ТЕРИТОРИАЛЕН ПОДХОД
Средствата се съсредоточават в териториите,
които се нуждаят най-много и които могат да ги
използват най-добре.
Решенията се адаптират гъвкаво, за да отговорят
на разнообразните потребности и възможности –
в подходящо време и на подходящо място.

ПРИНЦИПИ НА ВОМР
ПАРТНЬОРСТВА, ВОДЕНИ ОТ ОБЩНОСТТА.
ПОДХОД, ОСНОВАН НА УЧАСТИЕ И
ПАРТНЬОРСТВО
Съвместна отговорност и принадлежност.
Не доминира нито една от групите,
представляващи конкретни интереси,
независимо дали са обществени или частни.
Партньорството мобилизира знанията, енергията
и ресурсите на местните участници.

ПРИНЦИПИ НА ВОМР
ИНТЕГРИРАНИ МНОГОСЕКТОРНИ МЕСТНИ
СТРАТЕГИИ
Действията се подсилват взаимно и надграждат
върху силните страни на региона.
Връзките са подобрени хоризонтално - с други
местни участници и вертикално - с други нива
мрежи или вериги на доставки.
Може да има различни приоритети и входни
точки.

ПРИНЦИПИ НА ВОМР

ИНОВАЦИИ
В местния контекст Подходът генерира нови
начини на мислене и действие - нови пазари,
нови продукти, услуги, методи на работа и
социални иновации.

ПРИНЦИПИ НА ВОМР

ИЗГРАЖДАНЕ НА МРЕЖИ И
СЪТРУДНИЧЕСТВО
Местните заинтересовани лица и общности се
учат едни от други и намират съюзници за
укрепване на позициите им в икономиката.

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА НА ПОДХОДА ВОМР

• Местните участници имат по-добро
познаване за местните предизвикателства,
на които трябва да се обърне внимание и за
наличните ресурси и възможности;
• Затова са в състояние да мобилизират
местни ресурси за процеса на развитие по
начин, който не може да се осъществи с
подходи отгоре-надолу;

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА НА ПОДХОДА ВОМР

Това дава на местните участници по-голямо
чувство за отговорност и ангажираност към
проектите, което им позволява да се
възползват най-добре от местните активи;
•

• Въпреки това, подходът на водене от
общността може да бъде ефективен само, ако
се развива доверие между участниците и се
поддържа от трайни местни структури с
необходимия опит и експертни знания.

МЕСТНО ПАРТНЬОРСТВО АВРЕН – БЕЛОСЛАВ

Община Аврен е Водещ партньор на
създаденото Местно партньорство за
целите на прилагането на Подхода ВОМР,
което включва представители на
публичния, стопанския и
неправителствения сектор, с
териториален обхват административните
граници на двете съседни Общини – Аврен
и Белослав.

МЕСТНО ПАРТНЬОРСТВО АВРЕН – БЕЛОСЛАВ

Местното развитие в рамките на Подхода
ЛИДЕР от ПРСР за периода 2014–2020 г.
се нарича „Водено от общностите местно
развитие“. Подходът ВОМР се прилага на
територията на селски и специфични
райони, с население между 10 000 и 150
000 жители и с цел стимулиране на
местното развитие в тези райони.

МЕСТНО ПАРТНЬОРСТВО АВРЕН – БЕЛОСЛАВ

Община Аврен в качеството си на Водещ
партньор е Бенефициент по сключен
тристранен Договор № РД 50-181/07.12.2015
година за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Подмярка 19.1
„Помощ за подготвителни дейности“ на
Мярка 19 „Водено от общностите местно
развитие" от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014–2020 г.
(ПРСР 2014–2020), съфинансирана от
Европейския земеделски фонд за развитие
на селските райони (ЕЗФРСР).

ПОДМЯРКА 19.1 „ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ
ДЕЙНОСТИ“ ОТ ПРСР (2014-2020)

Средствата за изпълнение на Договора се
осигуряват от Европейско финансиране чрез
предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ в размер на сто процента от общите
допустими разходи за дейностите, попадащи в
рамките на определения бюджет в Проекта по
Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни
дейности" на Мярка 19 „Водено от общностите
местно развитие" от ПРСР (2014 – 2020),
съфинансирана от ЕЗФРСР, в съответствие с
разпоредбите на Наредба №16/30.07.2015 г. на
Министерството на земеделието и храните.

ПОДМЯРКА 19.1 „ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ
ДЕЙНОСТИ“ ОТ ПРСР (2014-2020)

ПРАВНА РАМКА:
 Наредба №16/30.07.2015 г. на МЗХ за
прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за
подготвителни дейности" на мярка 19 „Водено
от общностите местно развитие" от ПРСР
(2014-2020);
 Член 32-35 от Регламент (ЕС) №1303/2013 на
Европейския парламент и на Съвета от 17
декември 2013 г.;
 Член 42-44 от Регламент (EC) № 1305/2013 на
Европейския парламент и на Съвета от 17
декември 2013 г.

ПОДМЯРКА 19.1 „ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ
ДЕЙНОСТИ“ ОТ ПРСР (2014-2020)

Прилагането на Подхода ВОМР се извършва
чрез интегрирана и многосекторна
Стратегия за ВОМР, в съответствие с
политиките на национално, регионално и
местно ниво, включително и с политиките
по десегрегация и деинституционализация.
Подходът ВОМР допринася и за постигане
целите на приоритетите на ЕС за развитие
на селските райони.

ПОДМЯРКА 19.1 „ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ
ДЕЙНОСТИ“ ОТ ПРСР (2014-2020)

Подходът ВОМР получава подкрепа от ЕЗФРСР
чрез ПРСР за периода 2014-2020 г. и може да
получи подкрепа и от ЕФРР, ЕСФ и ЕФМДР чрез:
 ОП ОС (2014-2020);
 ОП РЧР (2014-2020);
 ОП ИК (2014-2020);
 ОП НОИР (2014-2020);
 ПМДР (2014-2020).

ДЕЙНОСТИ ПО ТРИСТРАНЕН ДОГОВОР
№РД 50-181/07.12.2015 Г.
Финансова помощ се предоставя на Местното
партньорство за осъществяването на Проекта,
включващ подготвителни дейности за:
1. Учредяване на публично-частно партньорство;
2. Популяризиране на процеса на разработка на
Стратегия за ВОМР;
3. Обучение на местни лидери и заинтересовани
страни;
4. Проучвания и анализи на територията;
5. Подготовка на Стратегия за ВОМР, включително
консултиране на местната общност във връзка с
нейната подготовка;
6. Координация на изпълнението на
подготвителните дейности.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
УЧРЕДЕНА И РЕГИСТРИРАНА МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АВРЕН – БЕЛОСЛАВ:

Осигурено качество на публично-частното
партньорство между публичния сектор:
Община Аврен и Община Белослав,
представителите на нестопанския и
стопанския сектор.
Осигурена над 70% представителност във
върховния колективен орган на МИГ (Общо
събрание) на идентифицираните в анализа
заинтересовани страни.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
ИЗВЪРШЕНИ ЗАДЪЛБОЧЕНИ ПРОУЧВАНИЯ И
ИЗГОТВЕНИ КАЧЕСТВЕНИ АНАЛИЗИ НА
ТЕРИТОРИЯТА, ВКЛ. SWOT АНАЛИЗ:
Извършено проучване и изготвен социалноикономически, природо-географски, демографски и
културно-исторически териториален анализ;
Извършено проучване и изготвен анализ на пазара,
средата, настроенията, участниците, вкл. PEST и SWOT
анализи;
Идентифицирани заинтересовани страни от територията;
Идентифицирани потребности и нужди на
заинтересованите страни;
Идентифицирани потребности и потенциал на
територията, вкл. и на уязвимите и малцинствени групи;
Създадена база данни.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
ПОПУЛЯРИЗИРАН ПРОЦЕС НА ПОДГОТОВКА И
РАЗРАБОТКА НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР, ОСИГУРЕНА
ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТА:
Организирани и проведени информационни дейности в
населените места – информационни кампании: информационни
дни/ информационни срещи във всички населени места от
територията; информационни семинари ; информационни
конференции и други събития за информиране;
Изработени и разпространени информационни материали за
информиране на местното население във всички населени места
от двете общини - общо за проекта - печатни и в електронен вид –
брошури, дипляни, флайери, плакати, информационни
бюлетини, видеоматериали и др. подобни;
Създадена и поддържана една електронна страница на МИГ
Аврен - Белослав;
Публикувана информация по Проекта в регионални медии – наймалко 8 публикации във връзка с дейностите по Проекта.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
ОСЪЩЕСТВЕН ЕФЕКТИВЕН ПРОЦЕС НА
КОНСУЛТИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР:
Включени представители на всички заинтересовани
страни в процеса на създаване на партньорство/
разработване/ консултиране на Стратегията за ВОМР;
Осигурена висока степен на информиране,
консултиране и изграждане на партньорството
Осигурена над 70% представителност на
заинтересованите страни в процеса на разработка и
консултиране на Стратегията за ВОМР;
Проведени четири обществени обсъждания с
осигурена над 70% представителност на
заинтересованите страни;
Осигурена най-малко 5% подкрепа на Стратегията за
ВОМР от населението на територията на МИГ .

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
ИЗГОТВЕНА КОНКУРЕНТНА И ИНОВАТИВНА
СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР:
Осъществен качествен процес на стратегическо
планиране: анализ, консултиране, целеполагане,
разписан ясна система за мониторинг и контрол:
- Съответствие на заложените приоритети и цели
на Стратегията за ВОМР на идентифицираните
потребности/нужди на заинтересованите страни и
потенциала на теритерията;
- Мониторинг и оценка: съответствие на Системата
от индикатори на заложените дейности и цели;
Съответствие на бюджета на Стратегията с целите за
развитие спрямо нуждите на територията;
 Реалистичен План за действие.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
ОБУЧЕНИ МЕСТНИ ЛИДЕРИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ, КАКТО И ЕКИПА НА МИГ:
Организирани и проведени четири еднодневни обучения
на Екипа на МИГ и представителите на партньорите с цел
изграждане на капацитет за:
- разработване и прилагане на Стратегията за ВОМР,
- изграждане и развитие на устойчиво публично –
частното партньорство;
- прилагане на политики за растеж и популяризиране
на местната идентичност;
Организирано и проведено едно двудневно обучение на
Екипа на МИГ за изграждане на капацитет за прилагане на
Стратегията за ВОМР;
Организирани и проведени четири еднодневни обучения
за Местните лидери, свързани с разработването и
консултирането на Стратегията за ВОМР.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
ОСИГУРЕН АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ ЗА
ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР:
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА МИГ - опит на членовете на УС
в реализиране на проекти/договори, финансирани от ЕС
или др. международни донори;
ИЗПЪЛНИТЕЛНО ЗВЕНО НА МИГ:
- Изпълнителен директор – наличие на управленски
опит над 5 г. и опит в реализиране на проекти/договори,
финансирани от ЕС или др. международни донори, вкл. наймалко 1 г. опит в изпълнението на Подхода ЛИДЕР;
- Експерт по прилагане на Стратегията - наличие на
опит в реализиране на проекти/договори, финансирани от
ЕС или др. международни донори и наличие на най-малко 1
г. опит в изпълнението на Подхода ЛИДЕР.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
ОСИГУРЕН ТЕХНИЧЕСКИ И ФИНАНСОВ
КАПАЦИТЕТ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА
СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР:
Наличие на осигурен финансов ресурс за
управление на Стратегията за ВОМР: над 3 % от
размера на финансовия ресурс за управление на
Стратегията;
Осигурен достъпен за хора с увреждания офис
на МИГ, с помещение за провеждане на срещи и
заседания, различно от работното, вкл. и
архивно помещение.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
ОСЪЩЕСТВЕНА КАЧЕСТВЕНА КООРДИНАЦИЯ НА
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ
ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА:
Сключени граждански договори с трима
координатори по Проекта;
Обучени трима Координатори по Проекта за
прилагане на подмярката;
Реализирани всички дейности, свързани с
администрирането на Проекта;
Закупено ново офис оборудване/офис техника,
офис консумативи и канцеларски материали;
Платена такса (МОСВ) за издаване на решение за
преценяване необходимостта от извършване на
екологична оценка.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

МЕСТНО ПАРТНЬОРСТВО С ВОДЕЩ ПАРТНЬОР ОБЩИНА АВРЕН

