
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА 

ГРУПА “КОЛЛИ ЕЗИНИ –

Сан ВИЧИНО”



МИГ “Колли Езини Сан Вичино” се създава през 1991, 

за участие в първата Инициатива на Общността 

ЛИДЕР (1991-1993).

Учредяването му е предприето от:

•Общини и Планински общности

•Винени продукти: отделни и асоциирани фирми
(Социални изби и кооперативи) и техните сдружения

•Селскостопански сдружения за продукция (за отглеждане на маслини), 

животновъди и т.н.

•Занаятчийски сдружения

•Местни културни сдружения

•Една Местна банка (Спестовна каса на Фабриано и Купрамонтана) 



МИГ “Колли Езини Сан Вичино” действа 

първоначално на една територия от 15 Общини, с 

население около 60 000 жители. 

Реализира инвестиции за 10 милиарда лирети 

2 обекта за селски туризъм, 

1 хижа, 

4 места за дегустация в селскостопански фирми, 

3 обществени енотеки /винарни/,

1 промоционален винарски център, 

1 инсталция за дестилиране,

2 обществени зони зо отдих , 

1 реставрация на градска стена и т.н.





1994 – 1999:  I. C. ЛИДЕР II 

Определя един етап на разширение и заздравяване.

Местният План за Действие действа на една територия от

24 Общини, 1189 м2, 93 526 жители. 

Разширява се на социална основа...



Съдружниците на МИГ стават 94 :

27 обществени :
21 Общини,

2 планински общини,

Област Анкона;

Търговско промишлена Палата на Анкона,

2 Обществени консорциума (един управлява обществените услуги: енергия,

отпадъци и т.н.; един управлява Пещерите на Фразиси : 300.000 посетители

годишно)

67 частни :
45 Селскостопански частни дружества (производители на вино, зехтин и т.н.) и

занаятчии;

18 Сдружения на профсъюзи и производители;

2 Културни сдружения,

1 Областен център за услуги (разпространение на технологичната иновация в

PMI),

1 Банка.

МИГ-ът е учреден в Дружество с ограничена отговорност (ООД).

Има уставен капитал от 95 636 €. Частните съдружници са мнозинство (52% от

уставния капитал).

Управлява се от Управителен Съвет, съставен от 11 члена: 6 от частните

съдружници, 5 на обществените съдружници, които избират Председателя.



С Лидер II, 

реализира 16 милиарда лирети инвестиции:  

8 проекта за туристическо остойностяване, 

7 проекта за пригаждане на сценични пространства, 

2 организирани мероприятия “Село - хотел”, 

99 намеси в занаятчийството със създаване на нови фирми и 

прилагане на технологична иновация, 

12 намеси в селското стопанство (културно преустройство на 

иновативни технологии), 

8 многофункционални центрове, 

15 намеси за преквалификация на околната среда, 

17 образователни курса.





През 2000 – 2006 започва Лидер +. 

“Колли Езини” получава одобрение и финансиране на Плана за 

Местно Развитие /Стратегията/.

•около 5,5 милиона € инвестиция;

• една основна идея: DRQ 

Носеща ос на стратегията

• ЕСТЕСТВЕНО ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ЕДИН ДЕСЕТГОДИШЕН 

ПРОЦЕС НАСОЧЕН КЪМ ЦЯЛОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА РАЙОНА

• ЗАЗДРАВЯВАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО НА МИГ

МИГ = “МАСА НА КОНЦЕРТИРАНЕ ” - синхронизиране на “оркестър” 

съставен от МЕСТНИТЕ ДЕЙСТВАЩИ ЛИЦА ЗА РАЗВИТИЕ.

Територията се организира и изгражда структури и 

инфраструктури  /обществени и частни/, основа за една Цялстна 

Местна Система.



Селски район с качество “Колли 
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Селски район с качество “Колли 

Езини”

ЗАРАЖДАНЕ НА ИДЕЯТА

Декрет Закон 228/2001, чл. 13: 

“1. Определят се селските райони местните производствени 

системи… характеризирани с хомогенна историческа и 

териториална  идентичност произлизаща от целостта между 

селскостопанска дейност и други местни дейности,както и от 

производството на блага или услуги, по-точно дефинирани, 

съвместими с традициите и природните и териториални 

дадености.

…

3. Областите ще предвидят определянето на селските 

райони…”



Селски район с

качество “Колли Езини”

DRQ като

•Инструмент за “ПОСТАВЯНЕТО В СИСТЕМА” на местните 

ресурси, на производствените и инфраструктурни системи

•Стратегия за подсилването

на ИДЕНТИЧНОСТТА

на ПРИПОЗНАВАНЕТО на

територията и на (посредством) типичните местни продукти.

Марките от неизвестна област до „new Tuscany‟(WSJ)

• една “Цялостна и конкурентна териториална система “

(привлекателна за инвестиции/ задействаща инициативите за 

развитие)

• един “Туристически продукт… различен”



Селски район с качество “Колли 

Езини”

ПРЕХОДЪТ НА СЪЗДАВАНЕ НА DRQ “КОЛЛИ ЕЗИНИ” / 1

* КОНЦЕРТИРАНЕ

МИГ създава 

учредяването на една

Маса за Концертиране

(или Партньорството му:

Местни институции,

Сдружения на профсъюзи и

на производители,

Селскостопански дружества,

винарски дружества,

оператори в сектора “селски

туризъм”, занаятчийски

сдружения).

* ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

МАРКАТА

МИГ пуска обществен 

конкурс: 

DRQ има своя Марка



Селски район с качество “Колли 

Езини”

ПРЕХОДА НА УЧРЕДЯВАНЕ НА DRQ “КОЛЛИ ЕЗИНИ” / 2

* КОНСУЛТАНТСКА 

ДЕЙНОСТ

МИГ-ът избира за свой 

консултант обществен субект: 

Областната Фирма за Услуги в 

сферата на селското стопанство 

на Марке(ASSAM).

МИГ и ASSAM определят:
- Методите на подход

- изработването на Стандарти за 

Качество (за различните видове 

туристически фирми)

- Порядък на селскостопанските 

продукти

* ОПЕРАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ 

НА DRQ

• Правилник за учредяване и 

управление на Марката;

•Процедури на Приемане;

• Процедурите за Проверки;

• Технически характеристики и 

водещи линии
- за свързване на Марката DRQ с 

фирми за селски туризъм, Bed & 

Breakfast, Селски къщи, Хотели, 

Ресторанти, Селскостопански фирми, 

Учебни ферми, Информационни офиси 

и прием на туристи, Места за 

продажба на типични продукти.



Качественият селски район “Колли 

Езини”

ПРЕХОДА НА УЧРЕДЯВАНЕ НА DRQ “КОЛЛИ ЕЗИНИ”:

* FOCUS GROUP предварителна глава на разработиките

* ТЕХНИЧЕСКИ КОМИТЕТ НА РАЙОНА

(съставен от представители на социално-икономическите и

институционално заинтересовани компоненти), разглежда

молбите за приемане.

Крайните решения се вземат от МИГ.

* ДЕЙНОСТ ПО ИНФОРМИРАНЕ И АНИМИРАНЕ

3 Дейци организират срещи с Предприемачите и

заинтересованите граждани за да обяснят целите DRQ, начините

на прием, предимствата, привилегиите.



Качественият селски район “Колли 

Езини”

МОГАТ ДА СЕ ПРИСЪЕДИНЯТ КЪМ

DRQ:
Частни субекти (Индивидуални или асоциирани фирми, 

Професионални сдружения и/или за производство, Куптурни 

сдружения и за околната среда, музеи и т.н.);

•Обществени субекти (Местни териториални органи 

еднолични или асоциирани); 

•Субекти допуснати от страна на CTD.

По-специално измежду частните субекти, могат да 

се присъединят: специализирани селскостопански фрими 

за типични производства, фирми за отглеждане на лозя, 

енотеки, места за продажба на местни продукти, фирми за  

селския туризъм (агритур, B&b, C.H.), фирми на занаятчии.





Качественият селски район “Колли Езини”

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПОЛЗВАНЕ

ЗА УЧРЕДЯВАНЕТО И

УПРАВЛЕНИЕТО

НА МАРКАТА DRQ



Качественият селски район “Колли Езини”

Регламентът за Ползване на Марката указва “Технически 
характеристики” и “Водещи линии” или реквизитите които трябва 

да имат, или да се придобият в определени срокове от приетите 
субекти.

От “включените” процеси на ”ниско ниво”  до предизвикателстоата 

на качеството.

Остойностяване на предлагането в ресторантската мрежа 

посредством употребата на продукти от територията.

Менютата, продуктите, земеделско-животновъдните фирми, които ги 

произвеждат.

Да се подсили връзката между мрежите на производителите и тези 

на търгуване



Качественият селски район “Колли Езини”

IL MARCHIO D.R.Q.



Качественият селски район “Колли 

Езини”

ЦЕЛИ НА ПОЛЗВАНЕТО НА МАРКАТА:

• разпознаване на Проекта DRQ;

• разпознаване на Територията DRQ и на “Колли 

Езини”;

• разпознаване на прилежащите структури (даже и 

между тях: подсилване на “мрежите”);

• създаване и представяне на еднозначна представа 

на селското пространство;

• способстване за разпределяне на актуалните цели 

и стратегии.



Качественият селски район “Колли 

Езини”

ПОСТАВЯНЕ НА МАРКАТА:

• месингова табела за поставяне отвън до входа

• удостоверение за принадлежност към Района (за 

вътрешно поставяне);

• меню, предмети за маса, книга за гости и т.н.;

• флайери и рекламни материали на субекта 

привърженик; 

• бланки, пликове, фактури и т.н.; 

• пътни знаци, рекламни пана и т.н.

• и т.н., и т.н., и т.н.



Качественият селски район “Колли 

Езини”

СИСТЕМИТЕ НА МАРКАТА

1. Позволителна система

2. Проверяваща система

3. Санкционираща система



Качественият селски район “Колли 

Езини”

СЪПРОВОЖДАЩИ ДЕЙСТВИЯ ИЗВЪРШЕНИ ОТ МИГ / 1

Междувременно МИГ е:

• определила графичната и комуникационна линия на DRQ и

на Марката;

• предоставила на разположение на фирмите финансов ресурс

за да осъществят евентуални действия по пригодяване към

“Стандартите за качество” предвидени от Правилника

(Правилник Марка и Технически характеристики) на DRQ.



Качествения селски райно “Колли 

Езини”

СЪПРОВОЖДАЩИ ДЕЙСТВИЯ ИЗВЪРШЕНИ ОТ МИГ / 2

• Съставен Протокол за договаряне между субектите

управляващи музейни структури за създаването на Музейна

Мрежа с координирано управление.

Подписването на Протокола е условия за допускане до

финансиране по Лидер+.

•Завършени процедурите по направата на намеси за придаване

на стойност на речното легло на река Езино и на нейния

хидравличен басейн (преходи пеша или на MTB) с

туристически и спортни цели.

•Направа на Проект за Представяне/Търгуване на DRQ



Качественият селски район “Колли 

Езини”

СЪПРОВОЖДАЩИ ДЕЙСТВИЯ ИЗВЪРШЕНИ ОТ МИГ / 3

ПРОЕКТ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ И ТЪРГУВАНЕ НА

DRQ

ПРЕДВИДЕНИ ДЕЙСТВИЯ:

Събития по представяне/търгуване

Действия по директно предлагане

Web страници

Материали за комуникиране

Офис печат и връзки с обществеността



Качественият селски район “Колли 

Езини”

Над 30 събития по предлагане/търгуване Италия и чужбина :
• Convegno “Natura, cultura enogastronomia” Avacelli (30.07.2005)

•Rassegna enogastronomia San Patrignano SQUISITO! (1-2 ottobre 2005)

•Fiera del Turismo del Mare di Pesaro (1-2 ottobre 2005)

•Mercatino Argenta FE SOPRATTUTTOVINO (16 ottobre 2005)

•Evento “Via dei tesori” Maiolati AN (22-23 ottobre 2005)

•Salone dell’Olio - Expo dei Sapori Milano (4-7 novembre 2005)

•Degustazione prodotti Scuola de “La Cucina Italiana” di Milano (16.11.2005)

•Degustazione Palazzo Giureconsulti Milano (13 marzo 2006)

•Conferenza stampa presso l’ufficio ENIT di Londra (09.03.2006)

•Conferenza stampa presso l’ufficio ENIT di Monaco di Baviera (30.03.2006)

•Conferenza stampa presso l’ufficio ENIT di Parigi (27.04.2006)

•Degustazione presso Bois de la Cambre di Bruxelles (30.06.2006)

•Evento “Terre del Buon vivere” Moie di Maiolati (13-14.05.2006)

•Mostra-mercato “Terra di sapori” Fabriano (27-28 maggio 2006)

•Evento “Omaggio alla città di Matelica” (11.06.2006)

•Evento “Rusticanella- Antologia Enogastronomica” Jesi (17-18-19 giugno 2006)

•Borsa Internazionale del Turismo 2006 di Milano (18-21.02.2006)

•Fiera Foodex di Tokyo (Giappone) (14-17 Marzo 2006)

•Fiera UTAZAS di Budapest (Ungheria) (16-19.03.2006)

•Fiera MITT, Moscow International Travel & Tourism (Russia) (22-25.03.2006)

•Festival delle Tipicità a Fermo (18-20.03.2006)

•Borsa del Turismo Mediterraneo”, Napoli (7-9.04.2006)

•Borsa del Turismo delle 100 Città d’Arte d’Italia. Ferrara (25-28.05.2006)

•Percorso Enogagastronomico Castello di Avacelli (09.09.2006)

•Degustazioni di agricoltura biologica in spiaggia a Numana e Senigallia (25-28 e 19-21.08.2006)



Il Distretto Rurale di Qualità “Colli Esini”

Oltre 20 incontri di formazione e di promozione diretta:
•Presentazione al Comitato Tecnico del GAL Rosora, 10 novembre 2004

•Presentazione alle istituzioni ed operatori del territorio Montecarotto, 26 febbraio
2005

•Presentazione alle strutture ed agli enti ed associazioni del territorio Mergo, 7
luglio 2005

•Presentazione alle aziende associate Copagri Pianello Vallesina, 25 ottobre 2005

•Presentazione e consegna attestati a enti, associazioni ed aziende. Staffolo, 15
novembre 2005

•Presentazione presso l’Abbazia di S. Urbano ad Apiro 2 marzo 2006

•Incontri di formazione aderenti al DRQ: Enti e Associazioni, Alberghi e Ristoranti,
Agriturismi, B&B e Country House, Aziende agricole e produttori enogastronomici
(4 sessioni 10-11 aprile, 2-3 maggio 2006)

•Visita didattica alle Fattorie Faggioli Cusercoli Forlì (8 maggio 2006)

•Incontro sul tema “Le forme di ospitalità rurale” Monte Roberto, 13 maggio 2006

•Convegno “La ricchezza dei prodotti locali” San Paolo di Jesi, 20 maggio 2006

•Visita didattica all’azienda agrituristica multifunzionale Belsito di Ripatransone
AP (09.2006)



Il Distretto Rurale di Qualità “Colli Esini”

Promozione, informazione e accoglienza turistica non 

bastano più. 

Occorre “chiudere il cerchio” affrontando il tema della 

“commercializzazione del prodotto turistico” mediante 

un soggetto pubblico-privato, ma di diritto privato, la cui 

mission sia quella della promozione ed il rafforzamento 

dei flussi turistici in entrata (incoming).



Il Distretto Rurale di Qualità “Colli Esini”



Il Distretto Rurale di Qualità “Colli Esini”



Il Distretto Rurale di Qualità “Colli Esini”



Il progetto di Promozione e commercializzazione del DRQ 

si proponeva i seguenti obiettivi:

Incremento delle strutture aderenti al Distretto Rurale di 

Qualità “Colli Esini”;

Incremento delle presenze turistiche;

Aumento delle strutture della ristorazione e dell‟ospitalità 

turistica rurale;

Aumento degli occupati nel settore;

Rafforzamento della rete tra operatori turistici locali, 

produttori di tipicità locali (prodotti enogastronomici e 

artigianali), gli enti e le associazioni pubbliche e private 

attive nell‟organizzazione di eventi e manifestazioni sul 

territorio



Alcuni risultati: 

Al 31.12.2005: aumento delle presenze turistiche dell’11,5%.

Al 31.12.2006: gli aderenti al DRQ sono stati 150, di cui 120 

strutture private (il risultato atteso era di 80).

Al 31.12.2007 (rispetto al 1999) nell’area del DRQ si è  registrato:

ARRIVI turistici + 40,3 %

PRESENZE turistiche + 82,6 % 

PERMANENZA media +   1,2 gg.



Dal 2010 il GAL opera all‟interno del 

Piano di Sviluppo Rurale della Regione Marche.

Il territorio comprende ora 30 Comuni con una 

popolazione complessiva di oltre 140.000 abitanti. 

Il Piano di Sviluppo prevede investimenti pubblici 

per 5,3 mln. €. 



Fine presentazione

Mbarim vepër

Grazie!

Faleminderit !

Riccardo Maderloni

Presidente GAL Colli Esini S. Vicino


