ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА”

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНИ ДЕЙНОСТИ ОТ
МИГ“ЛЯСКОВЕЦ-СТРАЖИЦА“ ЗА 2016 ГОДИНА
Приет на проведено Общо събрание на 24.01.2017г.
През 2016г. МИГ заяви своята сериозна мотивация за надграждане на постигнатите резултати,
поддържане и разширяване на създадения капацитет на територията на МИГ, разработването на
Мултифондова стратегия за местно развитие, която ще има целенасочени дейности за
постигане на социалното приобщаване и намаляване на бедността; за съхраняване и опазване
на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност; за използване потенциала на
културното наследство; за фокусиране върху иновациите и насърчаване на устойчивата и
качествена заетост.
Местните инициативни групи са инструмента за прилагане на подхода Лидер/Водено от
общностите местно развитие в Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. и
реализиране на Мултифондови стратегии за местно развитие.
Територията на общините Лясковец и Стражица притежава добри ресурси и условия за
успешна работа по подхода Лидер през новия програмен период именно с изпълнението на
Мултифондова Стратегия за местно развитие.
Новото лице на подхода Лидер-Водено от общностите местно развитие определя още по-важна
и още по-активна роля на представителите на общностите за местно развитие, важно е тяхното
включване, привличане и съпричастност за съвместно използване на всички новосъздадени
възможности.
МИГ има създаден добре обучен и структуриран административен екип, както и е създаден
добър капацитет сред членовете на УС и КС за работа по бъдеща Стратегия за местно развитие.
МИГ се ползва с добра репутация и доверие на своята територия, местните заинтересовани
страни продължават да имат идеи и очаквания, които биха се реализирали с една нова и поразширена Стратегия-мултифондовата.
През 2016г. Сдружение „МИГ-Лясковец-Стражица“ е реализирало следните планирани
дейности:
1.Изпълнение на дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка
„Водено от общностите местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014 - 2020 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони (ЕЗФРСР) по сключен Договор № РД 50-176/07.12.2015 г. между МЗХ, ДФЗРА и Сдружение „МИГ Лясковец-Стражица” .
С изпълнение на дейностите по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на Мярка
19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020 г., МИГ структурира своята
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територия за прилагане на подхода ВОМР и разработване на нова Стратегия за местно
развитие.
- Подготовка и провеждане на информационни кампании;
- Изготвяне и разпространение на информационни материали за информиране на местното
население;
- Информационни конференции и срещи;
- Обучение на екипа на МИГ, вкл. представители на партньорите и местни лидери;
- Извършване на проучване и анализ на пазара, средата, настроенията, участниците, създаване
на база данни и т.н.;
-Работни срещи, свързани с консултиране за подготовка на стратегията;
-Извършване на експертна работа;
-Информационни срещи, свързани с консултиране с местната общност
МИГ е реализирал над 20 информационни и консултационни събития за подготовка на
Стратегия за местно развитие.
За целта бяха използвани разнообразни форми на информиране, обучение и консултиране на
заинтересованите представители на местните общности от населените места в обхвата на МИГ,
свързани с популяризиране процеса на разработка на стратегията – информационни срещи,
семинари, информационни конференции.
Паралелно с дейностите за популяризиране на процеса бяха осъществени и дейности, свързани
с подготовка на стратегията, в т.ч. работни срещи, свързани с консултиране за подготовка на
стратегията, информационни срещи, свързани с консултиране с местната общност, обществено
обсъждане на стратегията.
С проведените 2 информационни конференции стартира процеса по подготовка на МИГтериторията. На конференциите е предоставена информация за проекта по подмярка 19.1., за
подхода ВОМР и за възможностите които се предоставят за местно развитие, чрез
Многофондово финансиране, както и обобщена информация за реализираните дейности и
напредъка в работата с отделните заинтересовани страни.
За създаване на капацитет на екипа и местните лидери МИГ е реализирал 3 на брой обучения
със над 30 участника. В работните и информационни срещи на територията на МИГ са
участвали представители от различни сектори, като МИГ е обхванал всички 28 населени места.
Във всяко населено място МИГ е предоставил материали, свързани с подхода ВОМР и
подготовката на Стратегията в своите информационни точки, с което косвено е обхванал
голяма част от местното население и е осигурил възможност за обществено включване.
Съвместно с външни експерти МИГ е реализирал 10 работни събития за консултиране
подготовката на Стратегията. Работните събития са профилирани по отделни групи от
заинтересовани
страни:
само
за
представители
на
селското
стопанство
(зеленчукопроизводители, пчелари, лозари, винопроизводители, овощари, животновъди и др.),
само за представители на местните микропредприятия (фирми в сферата на търговията,
услугите, местните производства, преработвателната промишленост, туристическите услуги,
занаяти и др.); само за нестопанския сектор (сдружения, клубове и НПО с екологична, спортна
гражданска насоченост), само за социални организации и институции от двете общини, главно
за обсъждане на мерки по ОП „РЧР”; с местната власт (представители на общините Лясковец и
Стражица) за планиране на мерки в публичния сектор; срещи с представители на малцинства и
уязвими групи.
МИГ е реализирал и общи срещи за консултиране подготовката на Стратегията с представители
от всяка заинтересована страна, на които са споделени изводите, приоритетите, проблемите,
целите на Стратегията и мерките за тяхното постигане, идентифицирани от всяка среща и е
разработена обща рамка на Стратегията.
За по-широко обществено съгласуване на подготвената Стратегия МИГ е реализирал 3 на брой
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обществени обсъждания - по едно за територията на общините Лясковец и Стражица и едно
заключително обсъждане с участници от цялата територия на МИГ.
По време на обществените обсъждания са представени целите, приоритетите, мерките и
бюджетите в Стратегията, като е обсъден максималния праг на публичния принос за всяка от
мерките, както и бюджет за всяка мярка като част то общия бюджет.
Във връзка с включването на ОП“Развитие на човешките ресурси“ МИГ е включил нови
заинтересовани страни от социалния сектор, вкл. и представители на хората с увреждания и
етническите малцинства
По смисъла на Наредба 22 от 14.12.2015г., §1, т.4 на Допълнителните разпоредби,
„Заинтересована страна“ е група лица с общ интерес и възможности, свързани с реализиране на
стратегия за ВОМР, включително и като потенциални получатели на финансова помощ и
ползватели на резултати от нейното изпълнение.
Тъй като стратегиите за ВОМР се разработват и проектите се избират от местната група и
местните заинтересовани страни, процеса се движи от енергията и проявената инициативност
на местните заинтересовани страни, включително от младите хора.
Както заинтересовани страни като потенциални получатели на финансова помощ и ползватели
на резултати от нейното изпълнение.
При разработване на Стратегията на МИГ „Лясковец-Стражица” са участвали следните групи
заинтересовани страни:
-Групата на земеделските производители, вкл. и кооперации;
-Групата на частния бизнес е представена предимно от местни производствени
микропредприятия, търговия, услуги и преработвателна/хранително-вкусова промишленост.
-Групата на публичните органи е представена от местната власт – Община Лясковец, Община
Стражица, различни дирекции, социални институции и организации.
-Групата на нестопанския сектор, работещ в сферата на културно-просветната и
информационна дейност.
-Групата на нестопанския сектор, работещ в социалната сфера и уязвимите
групи/малцинствата/хората с увреждания.
-Групата на нестопанския сектор, работещ в екологичната сфера, младежките дейности, спорта
и гражданското развитие.
-Групата на хората с увреждания – представена е от организации, работещи с хора с
увреждания от територията на двете общини, както и от доставчици на социални услуги.
-Групата на малцинствата на територията на МИГ е представена от формална организация от
роми.
МИГ е разработил база с данни от заинтересовани страни/групи, с които продължава активна
комуникация, свързана с последващите намерения на страните към Стратегията за ВОМР.
Заинтересованите страни са представили над 40 свои идеи и намерения към настоящата
Стратегия за ВОМР.
Резултати
Брой на участниците, присъстващи на
работни/информационни срещи

Над 600

Брой обучени лица

Над 30

Брой на населението, обхванато от
информационните събития

На 3000
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Брой населени места, обхванати от дейностите

28

Изготвена стратегия за ВОМР

1 брой

Одобрена стратегия за ВОМР

1 бр.

Общият изпълнен бюджет от МИГ по проекта по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни
дейности” на мярка „Водено от общностите местно развитие” по Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд
за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) по сключен Договор № РД 50-176/07.12.2015 г.
между МЗХ, ДФЗ-РА и Сдружение „МИГ Лясковец-Стражица” е в размер на 44930.70 лева.
Средствата са осигурени чрез кредит на МИГ към Банка ОББ, погасен на 29 декември 2016г. в
пълния му размер.
2.Изготвяне и депозиране на Многофондова Стратегия за ВОМР на 30 май 2016г. по подмярка
19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно
развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на
селските райони за периода 2014 - 2020".
3.Одобрение и финансиране на Многофондова Стратегия за ВОМР на 29.11.2016г. по подмярка
19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно
развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на
селските райони за периода 2014 - 2020" с общ финансов ресурс както следва:
-по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите
местно развитие" в размер на 4 419 745 лева;
-по подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите
местно развитие“ в размер на до 25% от одобрената сума на подмярка 19.2 "Прилагане на
операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие".
3.Стартиране изпълнение на Стратегията за ВОМР през м.декември 2016г. с разработване на
административни и нормативно изискуеми документи и подготовка на дейностите за 2017г.

Настоящият документ е изготвен във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50196/29.11.2016 г.за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка
19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020" на МИГ“Лясковец-Стражица“

4

