
ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ 

МЕСТНО РАЗВИТИЕ

(ВОМР)

Ще се радваме да ви приветстваме като участници 

в работните срещи, семинари и обществени 

обсъждания по разработване на Стратегията за 

местно развитие на територията на общините 

Елена и Златарица!

За конкретните дати, час и място за провеждането 

им следете сайтовете на двете общини.

Ще се радваме всеки, който има интерес и желание 

да допринесе за разработването на Стратегията 

за местно развитие, да се включи активно в 

процеса!

Новини и покани за предстоящите събития ще 

намерите на сайта на Местна инициативна група

Елена – Златарица

vomr.elena.bg

Изпълнение на договор 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.

¡ Е фокусирана върху конкретни подрегионални 

области;

¡ Е водена от общността чрез местни групи 

за действие, съставени от представители 

на публичния и частния местен социално-

икономически интерес;

¡ Се осъществява чрез интегрирани и много-

секторни стратегии за местно развитие, 

основани на характеристиките на района, 

като се имат предвид местните потребно-

сти и потенциал; 

¡ Отчита местните потребности и потен-

циал, интегрира иновативни характеристи-

ки в местния контекст, изгражда мрежи и – 

където е целесъобразно – сътрудничество.

ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ 

МЕСТНО РАЗВИТИЕ (ВОМР) 

КАТО МЕТОДИКА:

www.eufunds.bg 

    п р о г р а м а з а

РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕвропЕйски зЕмЕдЕлски фонд 
за развитиЕ на сЕлскитЕ райони



Целта на проекта е разработване на Стратегия за 

местно развитие (СМР) за територията на двете 

общини. Този стратегически документ ще бъде 

изготвен с участието на всички заинтересовани 

страни – местен бизнес, граждани, местна власт – 

и ще съдържа виждане за свързани и координирани 

дейности и проекти за подобряване качеството на 

живот на територията на двете общини – Елена 

и Златарица. Местна инициативна група Елена – 

Златарица ще кандидатства пред МЗХ за одобрение 

на Стратегията и при получаването му тя ще стане 

основа за финансиране на местни проекти в рамките 

на Мярка 19 на Програмата за развитие на селските 

райони 2014-2020.

СМР ще бъде разработена след поредица информа-

ционни и работни срещи и обществени обсъждания 

с участието на всички заинтересовани страни – 

представителите на бизнеса, неправителствените 

организации, земеделските производители, активни 

граждани. 

В общините Елена и Златарица се изпълняна 

проект по Договор №РД 50-172/07.12.15  г. за 

предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по проект за подготвителни дейности 

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).

КАКВО ОЗНАЧАВА ВОДЕНО ОТ 

ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

(ВОМР)?

ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА 

ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ 

МЕСТНО РАЗВИТИЕ (ВОМР)

СТРАТЕГИИТЕ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ трябва да 

бъдат съгласувани със съответните програми 

от ЕСИ фондовете, от които получават подкре-

па. В тях следва да бъдат определени районът и 

населението, които се обхващат от стратеги-

ята; да е налице анализ на нуждите от развитие 

и потенциала на района, включително анализ на 

силните и слабите страни, възможностите и 

заплахите (SWOT анализ); и да са формулирани 

целите, както и интегрираните и иновационни 

особености на стратегията, включително из-

мерими цели за резултатите или постижени-

ята. Стратегиите следва също да включват 

план за действие, който показва как целите се 

трансформират в конкретни проекти, мерки за 

управление и контрол и финансов план.

ВОМР по отношение на развитието на селските райони е 

единна методика, която се прилага на мястото на досегашния 

подход ЛИДЕР, като го надгражда:

3.

МЕСТНИТЕ ГРУПИ ЗА ДЕЙСТВИЕ трябва да бъ-

дат съставени от представители на местните 

публични и частни социално-икономически инте-

реси, като например предприемачи и техните 

сдружения, местни органи, асоциации на околни 

или селски райони, групи от граждани (например 

малцинства, възрастни граждани, жени / мъже, 

младежи, предприемачи и т.н.), организации на 

общността и доброволчески организации и т.н. 

поне 50% от гласовете при решения за подбор 

трябва да са от партньори извън публичния сек-

тор, като нито една от групите по интереси не 

трябва да има повече от 49% от гласовете.

1.

2.

При ЛИДЕР местните стратегии се финансираха 

от един фонд – ЕЗФРСР или ЕФР.

При ЛИДЕР разходите за управление се финансираха 

съответно от ЕЗФРСР или ЕФР, в зависимост от 

това дали местното партньорство беше местна 

инициативна група или местна рибарска инициатив-

на група.

При ЛИДЕР за взимането на решение в рамките на 

МИГ беше необходимо икономическите и социални 

партньори и гражданското общество да предста-

вляват най-малко 50% от правото на глас.

При ВОМР местните общности могат да се спрат 

на многофондово финансиране – от ЕЗФРСР, ЕФМДР, 

ЕСФ, ЕФРР; но могат да изберат и еднофондовото 

финансиране – само от ЕЗФРСР.

При ВОМР разходите за управление се финансират 

от водещия фонд (ЕЗФРСР или ЕФМДР).

При ВОМР нито една от страните (публичен 

сектор, стопански сектор и гражданско общество) 

не може да представлява повече от 49% от правото 

на глас.


