Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., Договор №РД50-93/17.08.2016 г.

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПАРТНЬОРСТВО “КУКЛЕН, АСЕНОВГРАД”
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН ПЪРВО ИЗДАНИЕ

Подходът
ЛИДЕР
създава финансови възможности и дава власт
на местните хора и общности да развиват своите селски райони. Подходът ЛИДЕР се основава на партньорството
между различните заинтересовани страни на
териториално ниво.
Инициатори на процеса по сформиране на
партньорство за прилагане на подхода ВОМР/
ЛИДЕР са общините Куклен и Асеновград. Обменът на информация с
други общини, в които
има натрупан опит от
прилагането на подхода
ЛИДЕР в предходния
програмен период и задълбоченото анализира-

не на възможностите
за насърчаване на местното развитие, чрез
европейските фондове,
води до осъзнаване на
ползите и потребността от създаването на
Местна
инициативна
група и прилагането
на
подхода
ВОМР/
ЛИДЕР на територията
на двете общини.
В
тази
връзка
на
03.12.2015 г. е проведена среща между ръководствата на двете
общини, на която е
прието принципно съгласие за сформиране
на местно партньорство с цел кандидатстване по Подмярка 19.1.
ПРСР 2014 – 2020 г.
Взето е решение кан-

дидат и водещ партньор по проекта да
ПОДХОДЪТ „ЛИДЕР”
бъде Община Куклен,
ПРЕЗ НОВИЯ
като община изцяло
попадаща в обхвата
ПРОГРАМЕН ПЕРИОД
на селските райони,
а Община Асеновград
 Водено от общностите
да участва в партместно
развитие
ньорството с всички
(ВОМР)
е
следващ
етап
населени места от
на
интервенция
на
Подтериторията
си,
с
изключение на адмихода ЛИДЕР върху развинистративния център
тието на селските райони,
гр.
Асеновград
в
който ще бъде прилаган
строителните му грапри запазване на подхода
ници. На 10.12.2015г.
„отдолу-нагоре", така че
и 09.12.2015г. Обместните общности да
щинските съвети на
формулират, избират и
Община
Куклен
и
одобряват приоритети и
Община Асеновград,
стратегия за интегрирано
гласуваха съответните решения, касаещи
развитие на територията и
създаване на партобщностите.
ньорството.
 Инструментът
ще
се

Програми, от които ВОМР/ ЛИДЕР може да получи финансиране
Мярка от СМР

%

Бюджет

ОП Развитие на човешките ресурси

5%

41 993 898,05 €

ОП Наука и образование за интелигентен растеж – Европейски социален фонд

5%

16 760 907,60 €

ОП Наука и образование за интелигентен растеж – Европейски фонд за регионално развитие

5%

12 377 123,50 €

ОП Иновации и конкурентоспособност

5%

60 090 939,20 €

ОП Околна среда

5%

18 040 101,80 €

Програма за развитие на селските райони

5%

116 939 198,30 €

18%

15 851 991,96 €

Програма за морско дело и рибарство
ОБЩО:

282 054 160,41 €

прилага чрез многофондово финансиране,
като за него ще се използват средства както от
ЕЗФРСР така и от останалите европейски социални
и инвестиционни фондове
на: ЕФМДР, ЕСФ и ЕФРР.
Това дава възможност от
други оперативни програми да бъдат финансирани
проекти по стратегиите за
местно развитие.
 МИГ ще преценяват дали стратегията ще бъде
финансирана от един
или от повече ЕСИФ,
като тази преценка ще се
обуславя от нуждите и
потенциала на съответната територия.

Стр. 2

КАКВИ СА КРИТЕРИИТЕ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА МИГ?








Територия от 10 000 до 150 000 души;
Териториален обхват – Селски райони;
На една територия може да бъде финансиран само една Местна инициативна група (МИГ)/Местна инициативна рибарска група (МИРГ);
На една територия не може да има едновременно МИГ и МИРГ;
Кохерентност на територията – сходен икономически и природогеографкси профил, общи ценности, традиции, бит и култура;
Пропорционален ангажимент на различните сектори на местното публично – частно партньорство в органите
на МИГ. Всеки един от трите сектора не може да има повече от 49% в ОС и УС;
Реално осъществен процес за създаване на ПЧП.

КАКВИ СА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СТРАТЕГИИТЕ ЗА ВОМР?
Всяка една Стратегия за местно развитие следва да включва следните задължителни компоненти:
 Определяне на района и населението, обхванати от стратегията;










Анализ на нуждите и потенциала за развитие на района, вкл. анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите;
Описание на стратегията и нейните цели;
Описание на интегрирания и иновативните характеристики на стратегията;
Йерархията на целите, вкл. цели за крайните продукти и резултати;
Описание на процеса на участие в общността в разработването на стратегията;
План за действие, който показва как целите ще бъдат превърнати в резултати;
Описание на уредбата за управлението и мониторинга на стратегията, която показва капацитета на МИГ да
изпълни стратегията;
Финансов план на стратегията, вкл. планираното разпределение на средства от всеки от съответните ЕСИФ.

КАК ЩЕ СЕ ФОРМИРАТ БЮДЖЕТИТЕ НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА ВОМР?





75% от целия бюджет на Стратегиите за ВОМР е предназначен за финансиране на проекти на местни бенефициенти;
25% от целия бюджет на Стратегията за ВОМР е предназначен за финансиране на текущи разходи за издръжка
на МИГ и финансиране на дейности за популяризиране и повишаване на местния капацитет, като разходите за
издръжка съставляват 80%, а разходите за популяризиране и повишаване на местния капацитет 20% от разходите по това перо;
Авансово плащане за 50% от стойността на разходите за управление, придобиване на умения, популяризиране
и публичност.

КАКЪВ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРИНОСЪТ НА РАЗЛИЧНИТЕ ЕСИФ В СТРАТЕГИИТЕ ЗА
ПРСР 2014—2020:

 Територия с население от 10 000 до 15 000 души: Стратегията би могла да получи финансиране за проекти до левовата равностойност на 1 000 000 € от ПРСР 2014 – 2020

 Територия с население над 15 000 души: Стратегията би могла да получи финансиране за проекти до левовата равностойност на 1 500 000 € ПРСР 2014 – 2020
При избор на мултифондова Стратегия за местно развитие, МИГ има възможност да привлече допълнителен финансов ресурс от различните Оперативни програми.
ОП Развитие на човешките ресурси:

 760 000 € за една Стратегия за местно развитие.
ОП Иновации и конкурентоспособност:
 МИГ с население от 10 000 до 15 000 души: 500 000 €
 МИГ с население от 15 000 до 45 000 души: 1 000 000 €
 МИГ с население над 45 000 души: 1 500 000 €
ОП Наука и образование за интелигентен растеж:
 500 000 €
ОП Околна среда:
 60 €/1 хектар в НАТУРА 2000

КАКВИ СА КРИТЕРИИТЕ ЗА ОЦЕНКА НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА ВОМР?

Стр. 3

В процеса на избор на Стратегиите за ВОМР показатели, по които ще се извърши селекцията са:
Качество на партньорството:
 Реално участие и активност на партньорите в процеса на разработване на Стратегията за местно развитие.
Адекватен избор на партньори.
Брой общини:
 Участието на повече общини в МИГ може да носи допълнителни предимства при селектирането.
Степен на консултиране:
 Включване на всички заинтересовани групи в процеса на създаване на партньорството и разработване на Стратегията.
Капацитет за прилагане на стратегията:
 Наличие на предходен опит на МИГ в прилагането на Стратегии за местно развитие.
Опит на екипа:
 Обучен екип с богат опит в областта на управлението на проекти и Стратегии за местно развитие.
Наличие на осигурен финансов ресурс за управление на СМР:
 МИГ би следвало да разполага с необходимият финансов ресурс за управление, необходим за безпроблемно
реализиране на Стратегията за местно развитие.

КАКВИ СА ЦЕЛИТЕ, КОИТО СИ ПОСТАВЯ ПРИЛАГАНЕТО НА ПОДХОДА ВОМР/
ЛИДЕР ПРЕЗ ПЕРИОДА 2014 – 2020?
Предизвикателства:

 Основните предизвикателства, които ще бъдат посрещнати с прилагане на ВОМР в програмен период 20142020 г., засягат необходимостта от създаване на заетост и използване на местния потенциал за растеж, като се
цели подобряване качеството на живот и доходите на местното население.
Цели:

 Прилагането на принципа за ВОМР цели постигането на концентрация и целесъобразност на средствата, ефективност и ефикасност при управлението им, както и гарантиране на тяхната целенасоченост. Инвестициите в
реализацията на местни стратегии за развитие, разработени и изпълнявани чрез подхода „отдолу-нагоре” би
следвало да гарантира хармонично и балансирано развитие и преодоляване на социалните, икономическите и
териториалните различия на обхванатите територии спрямо останалата част на страната.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ВОМР/ЛИДЕР В БЪЛГАРИЯ 2014 – 2020
Какво? Основните предизвикателства, с които държавата трябва да се справи чрез подхода ВОМР.

 Създаване на заетост и използване на местния потенциал за растеж с оглед подобряване качеството на живот и
доходите на местното население.
Защо? Основните цели и приоритети за ВОМР.

 Бедност (ТЦ 9); Околната среда (ТЦ 5 и 6); Иновации (ТЦ 1); Заетост (ТЦ 8); Конкурентоспособност (ТЦ 3);
Образование и квалификация (ТЦ 10). Общо 7 от 11 - те тематични цели.
Къде? Видовете територии, на които ще се прилага ВОМР.

 Еднофондово финансиране от ЕЗФРСР и ЕФМДР на МИГ в селските и МИРГ рибарски райони; многофондово териториите със специфични характеристики, определени с НКПР.
Кой фонд? Определяне на фондовете по ОСР, които ще бъдат използвани за ВОМР.

 ЕЗФРСР - 5%, ЕФМДР - 9%, общо за еднофондови и многофондови стратегии; ЕСФ - 5%, ЕФРР - 5% общо за
ИТИ, в т.ч. ВОМР. Подготвителната помощ се финансира от ЕФРСР или ЕФМДР.
Как да се работи съвместно?

 Общ нормативен документ, единна методика и национална структура за координиране на ВОМР. За една и съща
по обхват допустима територия ще има една МИГ и една стратегия.

ПОДГОТВИТЕЛНА МЯРКА ЗА ПОДГОТОВКА
НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА ВОМР.

КООРДИНАТИ НА
ЕКИПА :

Координатор: Николай
Димитров
Тел. 0889179063
Координатор: Анелия
Лесова
Тел. 0885858577

Тел. на офиса: 03115/21-20

За да се подпомогне процеса по създаване на Стратегии за ВОМР е предвидена специална подготвителна мярка в Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Мярката ще финансира серия от специфични
дейности, които са ключови за ефективната подготовка на Стратегии за
местно развитие.
Допустими кандидати по Подготвителната мярка:



Местни инициативни групи изпълнявали стратегии за развитие по ОС4
през изминалия програмния период 2007 – 2013;



Местни инициативни групи прилагали подготвителна мярка през изминалия програмен период 2007 – 2013;



Местно партньорство или МИГ, която не е прилагала подхода ЛИДЕР в
периода 2007 – 2013 г.;

Размер на финансирането:
 Левовата равностойност на 25 000 € за Местни инициативни групи прилагали подхода ЛИДЕР през изминалия програмен период 2007 – 2013;


АДРЕС:
Гр. Куклен, ул. Александър
Стамболийски № 43, стая
№305(30), в сградата на
Общинска администрация.

www.kuklen.org
www.assenovgrad.com

E-mail: programi.org

Левовата равностойност на 30 000 € за Местни инициативни групи и/или
партньорства, които не са прилагали подхода ЛИДЕР през изминалия
програмен период 2007 – 2013;

ПАРТНЬОРСТВО КУКЛЕН, АСЕНОВГРАД УСПЕШНО РАЗРАБОТИ ПРОЕКТ
ПО ПОДГОТВИТЕЛНАТА МЯРКА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА
ВОМР!
На 17.08.2016 г. е подписан Договор №РД50-93/17.08.2016 г. 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
(ПРСР) 2014 – 2020 год. на стойност 58 674,90 лв.
В рамките на проекта в срок до 17.05.2017 г. ще бъдат реализирани серия
от дейности, който ще доведат до учредяването на Сдружение –Местна инициативна група на територията на общините Асеновград и Куклен, както и
до разработване на Стратегия за ВОМР със срок на реализиране на Стратегията до 2023 г.

КАКВО ДА ОЧАКВАМЕ ДО
17.05.2017 Г.

КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА В
ПРЕДСТОЯЩИТЕ
МЕРОПРИЯТИЯ?

КАК ДА ПОЛУЧИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ?

В населените места на територията
на общините Куклен и Асеновградще се проведат най-малко:
 4 бр. информационни срещи;
 2 бр. информационни семинара;
 2 бр. конференции;
 4 бр. работни срещи;
 6 бр. обществени обсъждания;

 Всички заинтересовани лица  Като се включите в организираните от

 1 бр. обучение за екипа на МИГ;
 1 бр. обучение за местни лидери;

Куклен, ул. “Александър Стамболийски” 43
По електронна поща след предварителна
заявка
на
адрес:
programi@kuklen.org

За нуждите на Стратегията ще бъдат извършени 2 бр. проучвания на
територията.



от територията на община
Куклен и селата на община
Асеновград, в това число:
граждани; земеделски производители; читалища; местни
НПО; местни църковни настоятелства;
местни
фирми;
представители на публичния
сектор, като общини, училища и др. публични институции.
Достъпът е безплатен и свободен за всички желаещи да
се включат;

нас обучения, семинари, информационни и работни срещи за графика на
които можете да получите информация
на
www.kuklen.org
и
www.assenovgrad.com

 Лично в стая №305(30), в сградата на
Общинска администрация на адрес: гр.



Този документ е създаден от „Община Куклен” в рамките на Договор №РД50-93/17.08.2016 г., който се осъщестс
вява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014—2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд
за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Куклен и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия
орган.

