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Проведоха се 4 двудневни 
обучения за местни лидери

Подробности четете в броя
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На 21–22 ноември 2017 
г. в град Аксаково и на 
23-24 ноември 2017 г. в 
град Девня бяха прове-
дени две двудневни обу-
чения за местни лидери 
на територията на СНЦ 
„МИГ Девня- Аксаково“ 
на тема: „Прилагане на 
Стратегията за ВОМР  на  
„МИГ Девня - Аксаково“. 
Роля и функции на мест-
ните лидери при прила-

гането на стратегията.“
Представители на раз-

лични заинтересовани 
страни от местната общ-
ност бяха запознати с 
възможностите за фи-
нансиране на проекти по 
мерки от Стратегията за 
Водено от общностите 
местно развитие на МИГ 
„Девня – Аксаково“, както 
и  по какъв начин биха 
били полезни в процеса 

на популяризиране и из-
пълнение на заложените 
дейности в Стратегията 
за ВОМР в ролята им на 
местни лидери.

В обученията взеха 
участие представители 
на местния бизнес, земе-
делски стопани,  местни 
сдружения с нестопанска 
цел, представители на 
културни и образовател-
ни институции и други.

Проведоха се 2 двудневни обучения за 
местни лидери в гр. Аксаково и в гр. Девня 



3БРОЙ 5
декември 2017 г.

Основната цел на про-
ведените две двудневни 
обучения на територията 
на гр. Аксаково и гр. Девня  
за периода 21-24 ноември 
2017 г. на тема: „Прилагане 
на Стратегията за ВОМР  
на  „МИГ Девня – Акса-
ково“. Роля и функции на 
местните лидери при при-
лагането на стратегията“ 
е да покаже на местните 
лидери – активни хора, 
живеещи и работещи на 
територията общините 
по какъв начин биха били 
полезни в процеса при-
лагане на Стратегията 
за Водено от общностите 
местно развитие на МИГ 
„Девня – Аксаково“. 

Лидерството е процес, 
който създава последова-
тели и ги кара да искат да 
постигнат предварително 
зададените организацион-
ни цели. Лидерството е из-
граждане на успешни еки-
пи, възнаграждаване, гри-
жа за последователите, 
наставничество, вземане 
решения, стимулиране на 
иновации, планиране на 
бъдещето.

Познавайки добре ес-
теството на нуждите и 
проблемите в селския 
район, както и очаква-

ните резултати поставени 
като цели в стратегията, 
местните лидери биха 
били добър помощник за 
ефективното изпълнение 
на стратегията.

В тази връзка проведено-
то обучение спомогна на 
местната общност да се 
запознае с възможностите 
за финансиране на проект-
ни предложения по мерки, 
включени в Стратегията 
за Водено от общности-
те местно развитие на 
МИГ „Девня – Аксаково“ и 
ролята на всеки един от 
тях като местен лидер да 
популяризира ползите и 
подпомага изпълнението 
на заложените в стратеги-
ята цели.

Ролята на местните ли-
дери за развитие на те-
риторията се осъщест-
вява чрез: насърчаване 
на заинтересоваността 
на местното население-
то,  пропагандиране на 
ползите от прилагане на 
подхода за стимулиране 
развитието на територия-
та, помощ в процеса на 
кандидатстване.  

Проведените двудневни 
обучения на територията 
на гр. Аксаково и гр. Девня 
са в съответствие с основ-

ният принцип на подхода 
ВОМР – отдолу-нагоре 
и са предпоставка за ус-
пешното изпълнение на 
заложените цели в Стра-
тегията за Водено от общ-
ностите местно развитие 
на МИГ „Девня – Аксаково“ 
тъй като: 

• Местните участници 
имат по-добро познаване 
за местните предизвика-
телства, на които трябва 
да се обърне внимание и 
за наличните ресурси и 
възможности;

• Местните участници са 
в състояние да мобили-
зират местни ресурси за 
процеса на развитие по 
начин, който не може да 
се осъществи с подходи 
отгоре-надолу;

• Формира в местните 
участници по-голямо чув-
ство за отговорност и ан-
гажираност към проектите, 
което им позволява да се 
възползват най-добре от 
местните активи. 

• Подходът на ВОМР 
може да бъде ефективен 
само ако развива дове-
рие между участниците 
и поддържа трайни мест-
ни структури с необхо-
димия опит и експертни 
знания.
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Проведоха се още 2 двудневни обучения за 
местни лидери в гр. Аксаково и в гр. Девня 
На 27–28 ноември 2017 

г. в град Аксаково и на 
29–30 ноември 2017 г. в 
град Девня бяха прове-
дени две двудневни обу-
чения за местни лидери 
на територията на СНЦ 
„МИГ Девня–Аксаково“ на 
тема: „Проектен цикъл. 
Финансиране на проектни 
предложения чрез СВОМР 
на МИГ „Девня–Аксаково“.

Представители на раз-
лични заинтересовани 
страни от местната общ-

ност бяха запознати под-
робно с правилата и из-
искванията за подготов-
ката, кандидатстването и 
изпълнението на проектни 
предложения към много-
фондовата Стратегия за 
ВОМР на МИГ „Девня–Ак-
саково“. Очакваните ре-
зултати са знанията, полу-
чени от местните лидери, 
участвали в обучението, 
да бъдат предадени на 
местната общност и на 
всички заинтересовани 

страни, като целта е на-
сърчаване на предприе-
маческата им активност, 
чрез запознаване с въз-
можностите за финан-
сиране чрез мерките по 
СВОМР.

В обученията взеха 
участие представители 
на местния бизнес, земе-
делски стопани,  местни 
сдружения с нестопанска 
цел, представители на 
културни и образователни 
институции и други.
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Основната цел на прове-
дените две двудневни обу-
чения на територията на гр. 
Аксаково и гр. Девня за пе-
риода 27-30 ноември 2017 
г. на тема „Проектен цикъл. 
Финансиране на проектни 
предложения чрез СВОМР 
на „МИГ Девня – Аксаково“ 
е да се повиши капацитета 
на местните лидери при 
подготовка, изпълнение и 
отчитане на проектни пред-
ложения по СВОМР.

Популяризирането на 
ползите от ефективното 
изпълнение на проектите 
заложени в стратегията ще 
се осъществи и чрез позна-
ване на проектния цикъл. 
Познаване на стъпките 
(последователността от 
действия) от подготовката 
на документацията за кан-
дидатстване до финализи-
ране на заложените в про-
екта дейности спомага за 
правилната преценка при 
избор на идея и възмож-
ност за кандидатстване. 

Предвид спецификата 
на Стратегията за ВОМР 
- многофондовото финан-
сиране на проекти - и из-
искванията на всеки фонд 
при отпускане на средства 
за реализацията на про-
екти е необходимо всеки 

един активно ангажиран с 
развитието на региона да 
бъде обучен и да познава 
правилата и изискванията 
за подготовка и изпълнение 
на проектни предложения. 

С цел изпълнение на го-
реописаните цели в първия 
ден от обучението учас-
тниците бяха запознати с 
правилата за разработване 
на проектни предложения, 
финансирани със сред-
ства от Европейски земе-
делски фонд за развитие 
на селските райони, чрез 
Програмата за развитие 
на селските райони за пе-
риода 2014-2020 г., Евро-
пейски фонд за регионално 
развитие, чрез Оперативна 
програма „Иновации и кон-
курентоспособност“ 2014-

2020 г. и Европейски социа-
лен фонд, чрез Оперативна 
програма „Развитие на 
човешките ресурси“ 2014-
2020 г. Предвид факта, че 
проектите предложения по 
мерки от Стратегията за 
ВОМР на МИГ „Девня – Ак-
саково“ ще бъдат подавани 
изцяло по електронен път, 
чрез Информационната 
система за управление и 
наблюдение на средствата 
от ЕС в България (ИСУН) 
нагледно бе представен на-
чинът и изискванията, които 
всеки кандидат следва да 
се спазва при попълване на 
формуляр и подготовката 
на бюджета на проектното 
предложение.

Като следващ етап от про-
ектния цикъл е управление 
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и отчитане на дейностите в 
одобрените проектни пред-
ложения. В тази връзка бяха 
разгледани изискванията за 
подготовка на техническия 
отчет в ИСУН. 

През втория ден от обу-
чението местните лидери 
се запознаха с начините 
за управление и отчитане 
на финансовите ресурси 
чрез попълване на финан-

сов отчет в ИСУН. С цел 
успешното изпълнение на 
проектни предложения, 
финансирани по мерки от 
Стратегията за ВОМР на 
МИГ „Девня – Аксаково“, 
съответно на Стратегията 
бяха разгледани и начините 
за идентифициране риска, 
включващи същност, източ-
ници, анализ и управление 
на риска.

Резултатите от проведе-
ното обучение ще бъдат 
надградени от местните 
лидери, участвали в обу-
чението, като предадат 
наученото на местната 
общност и на всички за-
интересовани от възмож-
ностите за финансиране 
чрез СВОМР, насърчавайки 
предприемаческата им ак-
тивност.

МОНИТОРИНГ НА ПРОЕКТИТЕ

ОБЯВЯВАНЕ 
НА КОНКУРС

Подготовка и 
програмиране на 

предстоящи 
приеми по мерки 

от СВОМР

ПОДБОР 
НА ПРОЕКТИТЕ

ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА ПРОЕКТИТЕ

Подготовка на 
необходимата 
документация

Подаване на 
проекти

Подписване на 
договори с бе-
нефициентите

Прилагане на резул-
татите и изводите 
от реализираните 
проекти по мерки 

от СВОМР при про-
грамиране на след-

ващитеговори с 
бенефициентите
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Какво представлява подходът ЛИДЕР
Политиката за развитие 

на селските райони е част 
от Общата селскостопанска 
политика (ОСП) с нараства-
що значение. Тя поощрява 
устойчивото развитие в 
селските райони на Европа, 
като е насочена към иконо-
мически, социални и еколо-
гични проблеми. Повече от 
половината от населението 
на ЕС живее в селски ра-
йони, които обхващат 90% 
от територията на ЕС. „Ли-
дер” е новаторски подход в 
рамките на политиката на 
ЕС за развитие на селските 
райони.

„Лидер” насърчава сел-
ските райони да търсят 
нови начини да станат или 
останат конкурентноспо-
собни, да използват мак-
симално своите ресурси 
и да преодолеят предиз-

викателствата, пред 
които са изправени 
като застаряващо на-
селение, ниско качест-
во на предоставяне на 
услуги или липса на 
възможности за трудо-
ва заетост. По този на-
чин „Лидер” допринася 
за подобряване на 
качеството на живот 
в селските райони за 
семействата на фер-
мерите и по-широкото на-
селение в селските райони. 

Поради разнообразието 
на селските райони в Евро-
па стратегиите за развитие 
са много по-ефективни, ако 
се разработват и прилагат 
на местно ниво от местните 
участници, придружени от 
ясни и прозрачни проце-
дури;

Лидер подходът е меха-

низъм, чрез който местните 
общности могат да мобили-
зират местните ресурси, да 
изградят социален капитал 
и партньорства;

Разликата между „Лидер“ 
и други по-традиционни 
политически мерки за раз-
витие на селските райони 
се състои в това, че „Лидер“ 
посочва „как” да се действа, 
а не това „какво” трябва да 
се направи.

Воденото от общностите местно развитие  
Воденото от общностите 

местно развитие (ВОМР) 
е инструмент за учас-
тието на гражданите на 
местно равнище в раз-
работването на отговори 
на социалните, екологич-
ните и икономическите 
предизвикателства, пред 
които сме изправени днес. 
ВОМР е подход, който из-
исква време и усилия, но 
със сравнително малки 
финансови инвестиции, 
може да окаже значител-
но влияние върху живота 
на хората и да генерира 
нови идеи и обща отговор-

ност за въвеждането им в 
практиката.

Насърчаване на соци-
алното приобщаване и 
намаляване на бедността; 

Интегриран подход към 
околната среда, чрез съх-
раняване и опазване на 
околната среда и насърча-
ване на ресурсната ефек-
тивност, вкл. дейности за 
превенция и управление 
на риска и за използване 
потенциала на културното 
наследство; 

Фокусиране върху ино-
вациите чрез насърчава-
не на въвеждането им в 

практиката; 
Насърчаване на устой-

чивата и качествена зае-
тост и подкрепа за мобил-
ността на работната сила; 

Повишаване на конку-
рентоспособността на 
местните икономики и 
възможности за създа-
ване на местен бизнес, 
включително чрез дивер-
сификация, алтернативни 
дейности и устойчиво про-
изводство на аквакултури; 

Подобряване на качест-
вото на образование и 
повишаване квалифика-
цията на населението. 
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Този бюлетин е създаден в изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общно-
стите местно развитие №РД50-185/29.11.2016 г., финансирано със средства по Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2014-2020 г., Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 
г. и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. с финансовата подкрепа на Европей-
ските структурни и инвестиционни фондове

гр. Аксаково, ул. „Георги Петлешев“ 58Б, тел:  052762040; факс 052763293; мобилен: 088 691 0924

www.migda.org

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 
http://www.mzh.government.bg; http://www.dfz.bg/;

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.
http://opic.bg;

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
http://esf.bg.
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