Предстои създаването на Местна инициативна група между
общините Минерални бани и Черноочене и разработване на
Стратегия за Водените от общностите местно развитие

История на партньорството: През лятото на 2015 г. община Минерални бани и
община Черноочене съвместно създадоха партньорства между публичния, частния
сектор и НПО и кандидатстваха пред МЗХ за финансиране по Мярка 19.1 „Помощ за
подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от
Програмата за развитие на селските райони 2014–2020 г. Подготвителната мярка беше
одобрена и на 07.12.2015 г. стартира изпълнението на проекта. Водещ по проекта е
община Минерални бани с партньори: Община Черноочене;Осигурителна каса
Черноочене, НЧ „Пробуда” – с. Черноочене.
Мярката 19.1. предоставя финансиране за подготвителни дейности, осигуряващи
основните стъпки в прилагането на подхода ВОМР. През новия програмен период
при реализацията на европейски проекти в селските райони ще се засилва ролята на
местните общности чрез т.нар. „Водено от общностите местно развитие” (ВОМР).
Това е инициативата, в рамките на която се създават и функционират местните
инициативни групи (МИГ), известна до момента като подхода „Лидер”, който се
прилага в Европейския съюз още от 1991 г., а в България от 2007 г.
В момента по проекта на мярка 19.1 за двете общини се изпълняват следните
подготвителни дейности:
•

Сформиран бе екип по проекта;

•

Започна информиранетои въвличането на местната общност за
реализацията надейностите по проекта, чрез включванетона представителите на
местния бизнес, публичен и неправителствен сектор в обученията и
разработването на СМР, чрез провеждането на поредица от:
o Информационни срещи;
o Работни срещи;
o Семинари;
o Конференции;
o Обществени обсъждания и др.

•

Изграждане на информационна банка, включваща: събирането на персонални
данни за потенциалните бенефициенти и техните бъдещи проектни намерения.
Тази дейност се осъществява чрез провеждане на проучвания, допитвания, срещи
и интервюта;

•

Разработване на ситуационен анализ на територията на базата на събрани
материали, статистически данни и анкетни проучвания за територията на двете
общини се разработва ситуационен анализ за територията, който ще помогне да се
разработи адекватна на потребностите Стратегия;

•

Обучение на екипа, на местните лидери и на потенциалните бенефициенти
за активното им участие в разработването на СМР и създаването на МИГ.

Идентифицираните заинтересовани страни се включват активно
информационните и обучителни инициативи на подготвителната мярка.

в

•

Разработване на Стратегията, която определя финансовата рамка и
конкретните мерки по отделните оперативни програми и ПРСР, които предстои да
бъдат финансирани. Тя се разработва с широко обществено участие, за да
отговаря в пълна степен на реалните потребности на населението и местния
потенциал за развитие.Взема се и становището на РИОСВ за необходимостта от
екологична оценка.

•

Сформиране и съдебна регистрация на МИГ. В новия МИГ трябва да се
включат представителите на местната власт, бизнеса и НПО, като нито един
сектор на трябва да превишава 49%.

Всички тези дейности се извършват по време на подготвителната мярка (19.1) и
в тях задължително се включва голям процент от местното население,
представители на всички заинтересовани страни.
В края на проекта трябва дасе постигнат следните резултати:
o Да има широк кръг обучени представители на бизнеса,НПО и публичния
сектор;
o Да е разработена и одобрена от максимален брой представители на целевите
групиСтратегия за ВОМР;
o Да е регистрирано сдружение Местна инициативна група в обществена полза в
Хасковския окръжен съд и в Министерството на правосъдието.
За да се оценят и утвърдят от МЗХ сформираната МИГ и разработената Стратегия е
необходимо да се съберат поредица от документи доказващи спазването на високите
критерии при проведените обучения, информационните срещи, допитвания,
проучвания, регистрации и съблюдаване на процеса при разработването на
стратегията.
Следващият етап ще зависи от това дали предоставената Стратегия, реализираните
дейностии събраните документи ще бъдат одобрени от МЗХ. Ако се получи
одобрението на МИГ и Стратегията, тя ще получи финансиране от МЗХ.
Изпълнението на Стратегията ще извършва от новосформирания МИГ.Местната
инициативна група ще изпълнява дейностите по мярка 19.2 „Прилагане на операции в
рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на ПРСР и ще
популяризира и подготвя населението за реализацията на стратегията, чрез Подмярка
19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно
развитие“.
Каква ще е ползата за местната общност от работата на МИГ и изпълнението на
Стратегията?
o Това е допълнителен финансов ресурс (минимум 1 500 000 евро при
еднофондово финансиране) за развитие на територията обхваната от двете
общини – Минерални бани и Черноочене.
o Местната общност (живееща и работеща на територията на МИГ) ще може да
кандидатства пред МИГ за финансиране на заложените в нея програми и
мерки.Достъпдотозифинансовиресурсищеиматсамо
фирмите,
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o Екипът на МИГ ще може да оказва пряка техническа подкрепа на
потенциалните и реални бенефициенти при кандидатстването и менажирането
на проектите.
За да се постигнат всички посочени по-горе резултати е необходимо да се разработи и
предостави за финансиране пред МЗХ качествена Стратегия, която да може да получи
финансиране. За целта е необходимо активното участие на местната общност при
изпълнението на планираните дейности в Мярка 19.1 „Помощ за подготвителни
дейности”.
Общинските ръководства на двете общини апелират за активното включване на
представителите на бизнеса, НПО и публичния сектор в обученията и при
разработването на стратегията, за да се получи една добра, балансирана и
отговаряща на местните потребности стратегия, която да получи финансиране
от МЗХ.

