
1

ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ 
МЕСТНО РАЗВИТИЕ (ВОМР)

СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

ЕЛЕНА – ЗЛАТАРИЦА

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕвропЕйски зЕмЕдЕлски фонд 
за развитиЕ на сЕлскитЕ райони

    п р о г р а м а з а

РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
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В общините Елена и Златарица се изпълнява 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).

По време на програмния период 2014-

2020 г. по отношение на всички евро-

пейски структурни и инвестиционни 

фондове (ЕСИ фондове) и региони ще 

се прилага единна методика на воде-

но от общностите местно развитие 

(ВОМР)  – това ще позволи на всички те-

ритории да се възползват от подкрепа-

та на ЕС за изграждане на капацитет, 

местни публично-частни партньорства 

и стратегиите на тези партньорства, 

работа в мрежи и обмяна на опит.

Воденото от общностите местно раз-

витие (ВОМР) е инструмент за участи-

ето на гражданите на местно равнище 

в разработването на отговори на соци-

алните, екологичните и икономическите 

предизвикателства, пред които сме из-

правени днес. 

ВОМР е подход, който изисква време и 

усилия, но със сравнително малки финан-

сови инвестиции може да окаже значи-

телно влияние върху живота на хората 

и да генерира нови идеи и обща отговор-

ност за въвеждането им в практиката.

ВОМР е метод за включване на партньо-

ри на местно равнище, вкл. гражданското 

общество и местния бизнес в разработ-

ването и прилагането на местни инте-

грирани стратегии, които помагат на 

своите региони и спомагат за преход към 

по-устойчиво бъдеще.

КАКВО ОЗНАЧАВА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ 

МЕСТНО РАЗВИТИЕ (ВОМР)?
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ВОМР е единна методика по отношение 

на европейските структурни и инвести-

ционни фондове (ЕСИ фондове), която:

¡ е фокусирана върху конкретни подре-

гионални области; 

¡ се води от общността чрез местни 

групи за действие (местни инициа-

тивни групи), съставени от предста-

вители на широк кръг заинтересова-

ни от местните публичен и частен 

сектори; 

¡ се осъществява чрез интегрирани и 

многосекторни стратегии за мест-

но развитие, основани на характе-

ристиките на района, като се имат 

предвид местните потребности и 

потенциал; 

¡ отчита местните потребности и 

потенциал, интегрира иноватив-

ни характеристики в местния кон-

текст, изгражда мрежи и – където е 

целесъобразно – сътрудничество.

ВОМР като единна методика ще позволи 

свързаното и интегрирано използване на 

фондовете за изпълнение на стратегии-

те за местно развитие.

СЪГЛАСНО СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО:

¡ Подходът ВОМР се прилага на ниво 

община или обединение на съседни 

общини и/или съседни населени мес-

та – част от община/и в рамките на 

селските райони, рибарските райони 

и на територии със специфични ха-

рактеристики, определени в Нацио-

налната концепция за пространстве-

но развитие.

¡ Подходът няма да се прилага в рам-

ките на градовете, подпомагани от 

ОПРР по линия на устойчивото град-

ско развитие.

СЪГЛАСНО ПРСР 2014-2020:

¡ Подкрепата по Европейския земедел-

ски фонд за развитие на селските ра-

йони се прилага само на територия-

та на селски райони;

¡ Градовете, подпомагани от ОПРР по 

линия на устойчивото градско раз-

витие и попадащи в селски район, 

ще бъдат допустими като част от 

територия на МИГ за финансиране 

по линия на Европейския земеделски 

фонд за развитие на селските райони 

(местно развитие в рамките на ЛИ-

ДЕР).
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Основните цели на Воденото от общ-

ностите местно развитие като общ 

подход към ЕСИ фондовете са да се оп-

рости и да се разшири използването на 

ВОМР като инструмент за развитие. 

ВОМР ще: 

¡ насърчава местните общности да 

разработват интегрирани под-

ходи „от долу нагоре“, когато е 

необходимо да се реагира на тери-

ториални и местни предизвикател-

ства, които изискват структурни 

промени; 

¡ изгражда капацитет на общност-

та и ще стимулира иновациите 

(включително социалните инова-

ции), предприемачеството и капа-

цитета за промяна чрез насърча-

ване на развитието и откриването 

на неизползван потенциал в общно-

стите и териториите; 

¡ насърчава ангажираността на 

общността, като засилва участи-

ето в рамките на общностите и 

изгражда усещане за ангажираност 

и участие, които могат да увели-

чат ефективността на политики-

те на ЕС; и 

¡ подпомага многостепенното упра-

вление, като осигуряват начин, по 

който местните общности могат 

да участват пълноценно в изпълне-

нието на целите на ЕС във всички 

области.

ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ВОМР:

¡ Местните групи за действие трябва да бъдат съставени от предста-

вители на местните публични и частни социално-икономически интере-

си, като например предприемачи и техните сдружения, местни органи на 

власт, асоциации на околни или селски райони, групи от граждани (напри-

мер 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 сектор, като нито една от групите по интереси не трябва да 

има повече от 49% от гласовете.

¡ 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 стратегията; 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, вклю-

чително измерими цели за резултатите или постиженията. Стратегиите 

следва също да включват план за действие, който показва как целите се 

трансформират в конкретни проекти, мерки за управление и контрол и фи-

нансов план.
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УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА МИГ И СМР:

¡ Целевата територия да обхваща 

население между 10 000 и 150 000 

жители;

¡ Липса на припокриване на една и 

съща територия от различни МИГ;

¡ Кохерентност на територията;

¡ В МИГ делът на представителите 

на общината/ите, на стопанския и 

на нестопанския сектор на целева-

та територия не надвишана 49% от 

имащите право на глас в Общото 

събрание и в Управителния съвет;

¡ Наличие на доказателства за про-

ведени действия по формиране на 

публично-частното партньорство 

и осигуряващи представеност;

¡ Съдържанието на СМР да е в съот-

ветствие с член 33 на Регламент 

1303/2013.

СЪДЪРЖАНИЕ НА СМР СЪГЛАСНО ЧЛ. 33 НА РЕГЛАМЕНТ 

1303/2013:

¡ Определяне на района и население-

то, обхванати от стратегията;

¡ Анализ на нуждите и потенциала за 

развитие на района, вкл. анализ на 

силните и слабите страни, възмож-

ностите и заплахите;

¡ Описание на стратегията и нейни-

те цели, описание на интегрираните 

и иновативните характеристики на 

стратегията и йерархията на цели-

те, 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 ре-

зултати;

¡ Описание на уредбата за управле-

нието и мониторинга на стратеги-

ята, която показва капацитета на 

МИГ да изпълни стратегията;

¡ Финансов план на стратегията, 

вкл. планираното разпределение на 

средства от всеки от съответни-

те ЕСИФ.
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БЕНЕФИЦИЕНТИ И ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИИТЕ ЗА 

МЕСТНО РАЗВИТИЕ:

¡ Местни заинтересовани лица с про-

екти към стратегията, в т.ч. МИГ;

¡ Бенефициентите по подмярката са 

с постоянен адрес или седалище на 

територията на МИГ;

¡ Проектите се изпълняват на тери-

торията на МИГ;

¡ Проектите трябва да бъдат съот-

ветствие с приоритетите на ВОМР, 

Регламент (EC) №1305/2013  г. и да 

допринасят за постигането на це-

лите на СМР.

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ КЪМ СМР:

¡ Критериите за подбор на проекти 

към стратегиите се определят от 

МИГ, съобразно изискванията съот-

ветната програма, и се одобряват 

от УО по време на процедурата за 

избор на МИГ.

¡ Изборът на проекти от МИГ следва 

да се основава на документирана 

оценка, която показва обоснова-

ност и безпристрастност на ре-

шението по отношение на приложи-

мите критерии за съответствие, 

което е взето при спазване на про-

цедура за обявяване, прием и оценка 

на проекти и при  липса на конфликт 

на интереси.

¡ Изборът следва да е публичен – чрез 

публикуване на протоколите от за-

седанията за избор на проекти на 

сайта на МИГ, информация чрез 

местни медии и др.).
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РАЗЛИКИ МЕЖДУ ЛИДЕР И ВОМР В ТАБЛИЧЕН ВИД:

Програмен период 2007-2013

ЛИДЕР

Програмен период 2014-2020

ВОМР

МИГ – вземане на решения:

Икономическите и социални 

партньори и гражданското 

общество представляват най-

малко 50% от правото на глас.

МИГ – вземане на решения:

Нито една от страните 

(публичен сектор, стопански 

сектор и гражданско общество) 

не представлява повече от 49% 

от правото на глас.

Еднофондово финансиране 

на местните стратегии 

(ЕЗФРСР или ЕФР)

Многофондово или 

еднофондово финансиране 

на местните стратегии 

(ЕЗФРСР, ЕФМДР, ЕСФ, ЕФРР).

Разходите за управление 

се финансират съответно 

от ЕЗФРСР или ЕФР, 

в зависимост от 

финансирането.

Разходите за управление се 

финансират от водещия фонд 

(ЕЗФРСР или ЕФМДР).



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.

www.eufunds.bg 

Новини и покани за предстоящите събития

ще намерите на сайта на Местна инициативна група

Елена – Златарица

vomr.elena.bg


