Водено от общностите местно
развитие
Комитет за наблюдение на Споразумението за партньорство
7 февруари 2017 г.
гр. София
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Основни приоритети на подхода ВОМР 2014 – 2020 г. съгласно
Споразумението за партньорство
Основни предизвикателства: необходимост от създаване на заетост (вкл.
алтернативна) и използване на местния потенциал за растеж, като се цели
подобряване качеството на живот и доходите на местното население.
 Насърчаване на социалното приобщаване и намаляване на бедността;
 Интегриран подход към околната среда, чрез съхраняване и опазване на
околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност, вкл. дейности за
превенция и управление на риска и за използване потенциала на културното
наследство;
 Фокусиране върху иновациите чрез насърчаване на въвеждането им в
практиката;
 Насърчаване на устойчивата и качествена заетост и подкрепа за мобилността
на работната сила;
 Повишаване на конкурентоспособността на местните икономики и
възможности за създаване на местен бизнес, включително чрез
диверсификация, алтернативни дейности и устойчиво производство на
аквакултури;
 Подобряване на качеството на образование и повишаване квалификацията
на населението.

Структура на прилагане на подхода ВОМР 2014 – 2020 г. съгласно
Споразумението за партньорство
Управляващи органи на:
- ОПИК
- ОПОС
- ОПРЧР
- ОПНОИР
- ПМДР
Отговорен УО
Дирекция РСР 70 служители
Лидер 15 служители

Разплащателна агенция
Дирекции РСР ~250 служители
Лидер 10 служители

Централно координационно звено
Министерски съвет

МИГ ~100
70 финансирани
~ 300 служители
~30 нефинансирани

ВОМР 2014 – 2020 г. – териториален обхват съгласно
Споразумението за партньорство

- Селски райони

- Рибарски райони
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ВОМР 2014 – 2020 г. – териториален обхват

- крайморски

- крайдунавски

- планински

- гранични

-територии в риск

- ОПОС

- територии със специфични характеристики, определени в Националната
концепция за пространствено развитие
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Многофондово финансиране на ВОМР 2014 – 2020 г.
Съгласно споразумението за партньорство

ЕЗФРСР

ПРСР

ЕФРР

ОПИК

ЕСФ

ОПОС

ОПНОИР

ЕФМДР

ОПРЧР

ПМДР

МИГ
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Многофондово финансиране на ВОМР 2014 – 2020 г.


ПРСР – 131,5 млн. евро



ОПИК – 54 млн. евро



ОПРЧР – 50 млн. евро



ОПНОИР – 40 млн. евро



ОПОС – 19,5 млн. евро



ПМДР – 0,3 млн. евро

295,3 млн. евро
577,6 млн. лева
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Многофондово финансиране на ВОМР 2014 – 2020 г.
Бюджет на СМР
в милиони евро

Управление
ЕЗФРСР
ЕСФ
0,76

ЕЗФРСР
2

СМР
до 6 млн.
евро
ЕФРР
ОПНОИР

?

ЕФМДР

0,05

0,5

ЕФРР
ОПИК
1,5

ЕФРР
ОПОС
60 €/ХА
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Мярка 19 ВОМР от ПРСР 2014 – 2020 г.
- общ бюджет по ЕЗФРСР 131,5 млн. евро








Подмярка 19.1 - „Помощ за подготвителни дейности“
- бюджет 4,8 млн. евро
Подмярка 19.2 - „Прилагане на операции в рамките на стратегии за
водено от общностите местно развитие“
- бюджет 90,1 млн. евро
Подмярка 19.3 - „Подготовка и изпълнение на дейности за
сътрудничество на МИГ“
- бюджет 6,5 млн. евро
Подмярка 19.4 - „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за
водено от общностите местно развитие“
- бюджет 30 млн. евро
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Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”
 Получени: 89 заявления за 4 509 496,15
лева (2 305 668,77 евро). В получените
заявления за изразяване на интерес са
включени териториите на 161 общини.
 Отхвърлени 23 заявления, в които са
включени териториите на 42 общини.
 Сключени са 66 договори на обща
стойност 3 366 616,20 лева (1 721 323,53
евро), в които за изпълнение на
дейности по подмярката участваха 119
общини, обхващащи население от 1 592
743 жители.

Покана 1
карта на кандидатите
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Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”
 Получени: 44 заявления за 2 212 655,34
лева (1 131 312,711 евро). В получените
заявления за изразяване на интерес са
включени териториите на 75 общини.
 Отхвърлени са 9 заявления, в които са
включени териториите на 14 общини.
 Сключени са 35 договора на обща
стойност 1 769 844,44 лева (904 920,97
евро), в които за изпълнение на
дейности по подмярката ще участват 61
общини, обхващащи население от 716
876 жители.

Покана 2
карта на кандидатите
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Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”
Карта на кандидатите МИГ и партньорства по двата приема на заявления за
изразяване на интерес по подмярка 19.1.
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Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”
Проекти

Обхванати
общини

101

180

Организирани Обхваната Обхванато
събития
територия население

1200 74433
км2

78 %
От общините
в селските
райони

2,3
млн. души

Договорени
средства

2,6
млн. евро

Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии
за водено от общностите местно развитие”
Със заповед на министъра на земеделието и храните № РД 09-956/29.12.2015 г.
е обявен първи прием за стратегии в периода от 15 февруари до 31 май 2016 г.
Бюджет на приема:
 ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР) – левовата равностойност на 76 708 917 евро и
включва средствата по подмярка 19. 2 в размер на 57 531 938 евро и
подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегии за местно
развитие“ в размер на 19 176 979 евро.
 ОПОС 2014 – 2020 г. (ЕФРР) – 38 057 831 лева.
 ОПРЧР 2014 – 2020 г. (ЕСФ) – левовата равностойност на 49 749 189 евро.
 ОПИК 2014 – 2020 г. (ЕФРР) – левовата равностойност на 16 194 233 евро по
приоритетна ос „Технологично развитие и иновации“ и 37 786 543 евро по
приоритетна ос „Предприемачество и капацитет за растеж за малки и средни
предприятия“.
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Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии
за водено от общностите местно развитие”
Общ брой подадени стратегии за ВОМР – 53 от МИГ, обхващащи 99 общини и
население 1 328 853 жители.
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Заявен бюджет за текущи
разходи и популяризиране на
стратегиите по подмярка 19.4
– 46 678 380,16 лева/

0,00 лв.
общо

ПРСР

ПРСР
19.2

ПРСР
19.4

35 578 888,20 лв.

42 786 116,00 лв.

46 678 780,16 лв.

145 286 891,40 лв.

50 000 000,00 лв.

191 964 971,56 лв.

273 660 444,76 лв.

Общ заявен бюджет за проекти по стратегиите – 226 981 664,60 лева/116 053
882,29 евро, от които:
- по ЕЗФРСР (ПРСР, Регламент 1305 и външни мерки) 145 286 191,40 лева/74 283
650,11 евро
300 000 000,00 лв.
- по ЕФРР (ОПОС) 3 330 469,00 лева
1 702 841,76 евро
250 000 000,00 лв.
- по ЕФРР (ОПИК) 42 786 116,00 лева
200 000 000,00 лв.
21 876 193,74 евро
150 000 000,00 лв.
- по ЕСФ (ОПРЧР) 35 578 888,20 лева
100 000 000,00 лв.
18 191 196,68 евро

3 330 469,00 лв.

Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии
за водено от общностите местно развитие”

ОПИК ОПРЧР ОПОС
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Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии
за водено от общностите местно развитие”
Финансиране на СВОМР по фондове

Финансиране на СВОМР по програми
60

само ЕЗФРСР - 23

53

50

ПРСР

40
ЕЗФРСР + ЕФРР - 2

42%

43%

28

ОПОС
ОПИК

20
ЕЗФРСР + ЕСФ - 6

11%
4%

24

30

ОПРЧР

3

10
0
ПРСР

ЕЗФРСР + ЕФРР + ЕСФ
- 22
25

ОПОС

ОПИК

ОПРЧР

23

20

20
15
6

10

1

5

1

2

0
ПРСР

ПРСР +
ОПРЧР

ПРСР +
ОПИК

ПРСР + ПРСР + ПРСР +
ОПОС + ОПРЧР + ОПОС +
ОПИК
ОПИК ОПРЧР +
ОПИК
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Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии
за водено от общностите местно развитие”
Общ брой одобрени стратегии за ВОМР – 40 от МИГ, обхващащи 74 общини
и население 1 047 819 жители.
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21 742 879,40 лв.

29 779 926,00 лв.

36 781 883,25 лв.

112 435 465,00 лв.

149 217 348,25 лв.

203 887 195,65 лв.

Общ договорен бюджет по стратегиите – 203 887 195,65 лева/104 245
867,82 евро, от които:
- по ЕЗФРСР (ПРСР, Регламент 1305 и външни мерки) 112 435 465 лева/57
487 340,41 евро
- по ЕФРР (ОПОС) 3 147 042 лева
250 000 000,00 лв.
1 609 057 евро
200 000 000,00 лв.
- по ЕФРР (ОПИК) 29 779 926 лева
15 226 234 евро
150 000 000,00 лв.
- по ЕСФ (ОПРЧР) 21 742 879 лева
11 116 957 евро
100 000 000,00 лв.
Заявен бюджет за текущи
50 000 000,00 лв.
разходи и популяризиране на
стратегиите по подмярка 19.4
0,00 лв.
общо ПРСР ПРСР ПРСР ОПИК ОПРЧР
– 36 781 883,25 лева/18 806 278,28 евро
19.2
19.4

3 147 042,00 лв.

Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии
за водено от общностите местно развитие”

ОПОС

19

Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии
за водено от общностите местно развитие”
300
273

250

76%

250

63%
200

204
Милиони лева

Милиони лева

200
150

150

28%

22%

бюджет

100%

100

100

договорени

8%
50

50

0
0

ПРСР
подадени

одобрение

ОПИК

ОПРЧР

ОПОС ОПНОИР ПМДР

одобрени

бюджет
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Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии
за водено от общностите местно развитие”
Разпределение на средствата по ПРСР

2 852 253,25 лв.;
3%

2 410 684,70 лв.;
2%
Мерки от ПРСР 2014-2020

Мерки съгласно Регламент
1305, невключени в ПРСР
107 172 257,05 лв.;
95%

Мерки, невключни в
Регламент 1305 и невключена
в ПРСР

21

0

5

Мярка 1.1. Професионално обучение и придобиване на умения

3

Мярка 1.3. Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски
и горски стопанства

3

10

15

20

25

30

35

40

Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“

39

Мерки по ПРСР

Мярка 4.1.1. „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична
подпрограма за развитие на малки стопанства“
Мярка 4.2.
„Инвестиции
селскостопански продукти“

в

преработка/маркетинг

на

Мярка
4.2.2.
„Инвестиции
в
преработка/маркетинг
селскостопански продукти по тематична подпрограма“

на

6

34
2

Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

40

Мярка 6.4.2. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по
тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“

3

Мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура.

39

Мярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за
отдих, туристическа инфраструктура.

34

Мярка 7.6. Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане,
възстановяване и на културното и природното наследство на селата

10

Мярка 8.1. Залесяване и поддръжка

4

Мярка 8.3. Предотвратяване на щети по горите от горски пожари,
природни бедствия и катастрофични събития
Мярка 8.5. Инвестиции, подобряващи устойчивостта и екологичната
стойност на горските екосистеми
Мярка 8.6. Инвестиции в технологии за лесовъдство и в
преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти

45

3
2
9

22

0,00 лв.
Мярка 1.1. Професионално обучение и придобиване на умения
Мярка 1.3. Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски и
горски стопанства

10 000 000,00 лв. 20 000 000,00 лв. 30 000 000,00 лв. 40 0

179 500,00 лв.
69 285,00 лв.

Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“
Мярка 4.1.1. „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична
подпрограма за развитие на малки стопанства“

19 803 751,00 лв.
434 487,15 лв.

Мерки по ПРСР

Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на
селскостопански продукти“
Мярка 4.2.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на
селскостопански продукти по тематична подпрограма“

9 386 167,45 лв.
234 699,60 лв.
32 797 367,80 лв.

Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Мярка 6.4.2. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по
тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“

361 762,25 лв.

Мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура.
Мярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за
отдих, туристическа инфраструктура.
Мярка 7.6. Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане,
възстановяване и на културното и природното наследство на селата

32 891 977,05 лв.
7 640 720,30 лв.
1 057 792,00 лв.

Мярка 8.1. Залесяване и поддръжка

238 895,75 лв.

Мярка 8.3. Предотвратяване на щети по горите от горски пожари,
природни бедствия и катастрофични събития

293 374,70 лв.

Мярка 8.5. Инвестиции, подобряващи устойчивостта и екологичната
стойност на горските екосистеми

146 685,75 лв.

Мярка 8.6. Инвестиции в технологии за лесовъдство и в
преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти

1 635 791,25 лв.
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Мерки по Регламент (ЕС) 1305/2013 и извън ПРСР

0
Мярка 7.4. Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на
основни услуги на местно равнище за
населението в селските райони,…

1

2

3

4

5

6

2

Мярка 7.6. Проучвания и инвестиции,
свързани с поддържане и възстановяване на
културното и природно наследство на селата
Мярка 20. Създаване на местен
туристически продукт, свързан с сместното
наследство, изделия и храни

6

2

Мярка 21. Съхраняване на местната
идентичност, чрез възстановяване, опазване
и анимиране на културното наследство на
територията

0,00 лв.

4

500 000,00 лв. 1 000 000,00 лв. 1 500 000,00 лв.

Мярка 7.4. Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на
основни услуги на местно равнище за
населението в селските райони,…

1 320 000,00 лв.

Мярка 7.6. Проучвания и инвестиции,
свързани с поддържане и възстановяване на
културното и природно наследство на селата

701 132,25 лв.

Мярка 20. Създаване на местен туристически
продукт, свързан с сместното наследство,
изделия и храни
Мярка 21. Съхраняване на местната
идентичност, чрез възстановяване, опазване
и анимиране на културното наследство на
територията

7

338 957,00 лв.

492 164,00 лв.
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0

1

2

3

4

5

6

Мерки извън ПРСР и Регламент (ЕС) 1305/2013

Мярка, свързана със съхраняване, развитие и
валоризиране на местното културно, исторческо, …

2

Мярка 19.2-05 Партньорства и насърчаване на
селската самобитност, традиции, култура и природа

1

Мярка Изграждане на ИКТ инфраструктура в
общинските административните сгради

1

Мярка Територията МИГ Гълъбово-Опан ни обединява

1

Мярка Насърчаване на социалното приобщаване и
съхраняване на демографския потенциал за…

1

Мярка Популяризиране на местните продукти и услуги

1

Мярка 19.7.6. "Основни услуги и обновяване на селата
в селските райони"

1

0,00

500 000,00

Мярка, свързана със съхраняване, развитие и
валоризиране на местното културно, исторческо,…
225 000,00 лв.

Мярка 19.2-05 Партньорства и насърчаване на
селската самобитност, традиции, култура и природа

234 696,00 лв.

Мярка Насърчаване на социалното приобщаване и
съхраняване на демографския потенциал за…
Мярка Популяризиране на местните продукти и
услуги
Мярка 19.7.6. "Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони"

1 000 000,00

1 500 000,00

1 306 518,70 лв.

Мярка 120 Повишаване на атрактивността и
просперитета на територията на МИГ чрез…

Мярка Територията МИГ Гълъбово-Опан ни
обединява

8
7

Мярка 120 Повишаване на атрактивността и
просперитета на територията на МИГ чрез…

Мярка Изграждане на ИКТ инфраструктура в
общинските административните сгради

7

310 000,00 лв.
117 350,00 лв.
13 745,00 лв.
50 000,00 лв.
153 375,00 лв.
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0

2

4

6

Инвестиционен приоритет 1.1 "Технологично развитие и
иновации"-Подкрепа за внедряване на иновации в
предприятията

8

10

12

Мерки по ОПИК

16

9

Инвестиционен приоритет 2.2 "Капацитет за растеж на МСП"Подобряване на производствения капацитет на МСП

15

Подкрепа на предприемачеството

2

Повишаване на конкурентноспособността на МСП на
територията на МИГ, чрез създаване на възможности за местен
бизнес, вкл. чрез диверсификация и алтернативни дейности

2

Повишаване на производителността и експортния потенциал
на МСП на територията на МИГ

14

1

Инвестиционен приоритет 2.1 "Достъп до финансиране в
подкрепа на предприемачеството" - Насърчаване на
предприемачеството и подобряване нивото на оцеляване на…
0,00

Инвестиционен приоритет 1.1 "Технологично развитие и
иновации"-Подкрепа за внедряване на иновации в
предприятията

1

10 000 000,00

21 052 966,00 лв.

936 749,00 лв.

Повишаване на конкурентноспособността на МСП на територията
на МИГ, чрез създаване на възможности за местен бизнес, вкл.
чрез диверсификация и алтернативни дейности

1 041 166,00 лв.

Повишаване на производителността и експортния потенциал на
МСП на територията на МИГ

1 300 000,00 лв.

Инвестиционен приоритет 2.1 "Достъп до финансиране в
подкрепа на предприемачеството" - Насърчаване на
предприемачеството и подобряване нивото на оцеляване на …

30 000 000,00

4 749 045,00 лв.

Инвестиционен приоритет 2.2 "Капацитет за растеж на МСП"Подобряване на производствения капацитет на МСП
Подкрепа на предприемачеството

20 000 000,00

700 000,00 лв.
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Приоритетна ос 1 "Подобряване достъпа до заетост и качество
на работните места"
0

1

2

3

4

5

Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните
лица, вкл. трайно безработни и лица, отдалечени от
пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за…

7

8

5

Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите
хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова
дейност, образование или обучение, вкл. младите хора,…

Мерки по ОПРЧР

6

4

Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на
предприятия, вкл. иновативни микро-, малки и средни
предприятия

4

Подобряване на равния достъп до възможностите за
учене през целия живот за всички възрастови групи

7

Приспособяване на работниците, предприятията и
предприемачите към промените

7

Уча и работя (отнася се към първите два приоритета)

1

Нова заетост и стимулиране на микро- и малки
предприятия (отнася се към първите два приоритета)

Добри и безопасни условия на труд

3

1
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Приоритетна ос 1 "Подобряване достъпа до заетост и качество
на работните места"
0,00

1 000 000,00

Мерки по ОПРЧР

Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните
лица, вкл. трайно безработни и лица, отдалечени от
пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за…

2 186 000,00 лв.

595 000,00 лв.

Подобряване на равния достъп до възможностите за
учене през целия живот за всички възрастови групи

1 412 932,80 лв.

Приспособяване на работниците, предприятията и
предприемачите към промените

Уча и работя (отнася се към първите два приоритета)

2 543 792,00 лв.

450 000,00 лв.

Нова заетост и стимулиране на микро- и малки
предприятия (отнася се към първите два приоритета)

Добри и безопасни условия на труд

3 000 000,00

1 491 166,00 лв.

Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите
хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова
дейност, образование или обучение, вкл. младите хора,…
Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване
на предприятия, вкл. иновативни микро-, малки и средни
предприятия

2 000 000,00

1 450 430,80 лв.

586 749,00 лв.
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Приоритетна ос 2 "Намаляване на бедността и насърчаване на
социалното включване"
0

2

4

6

8

10

Мерки по ОПРЧР

Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности,
в т.ч. роми, мигранти и др.
7

Повишаване на досъпа до услуги, които са на достъпна цена,
устойчиви и висококачествени. вкл. здравни и соцоиални услуги от
общ интерес

7

Насърчаване на социалното предприемачество и на
професионалната интеграция в социалните предприятия и
насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел…

0,00

3

1

1 000 000,00

2 000 000,00

3 000 000,00

Социално-икономическа интеграция на маргинализирани
общности, в т.ч. роми, мигранти и др.
2 248 332,00 лв.

Повишаване на досъпа до услуги, които са на достъпна цена,
устойчиви и висококачествени. вкл. здравни и соцоиални …

Повишаване достъпа до заетост на безработни лица, вкл. лица
с увреждания и адаптиране на работещите спрямо нуждите…

4 000 000,00
3 322 375,00 лв.

Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на
равните възможности и активното участие и по-добрата…

Насърчаване на социалното предприемачество и на
професионалната интеграция в социалните предприятия и…

14
12

Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните
възможности и активното участие и по-добрата пригодност за
заетост

Повишаване достъпа до заетост на безработни лица, вкл. лица с
увреждания и адаптиране на работещите спрямо нуждите на
бизнеса

12

3 822 783,00 лв.

831 430,00 лв.

801 890,00 лв.
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Мерки по ОПОС
Подобряване на природозащитното състояние на видовете в мрежата
Натура 2000:
 Избрана в 2 стратегии за ВОМР
 Размер на помощта - 3 147 042 лева

30

Договорени средства по основните
предизвикателства и приоритети на подхода ВОМР

0,00 лв.
Насърчаване на социалното приобщаване и намаляване на
бедността
Интегриран подход към околната среда, чрез съхраняване и
опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната
ефективност, вкл. дейности за превенция и управление на
риска и за използване потенциала на културното наследство
Фокусиране върху иновациите чрез насърчаване на
въвеждането им в практиката

Насърчаване на устойчивата и качествена заетост и подкрепа
за мобилността на работната сила

50 000 000,00 лв.

11 040 555,00 лв.

6 785 509,15 лв.

4 749 045,00 лв.

10 716 070,60 лв.

Повишаване на конкурентоспособността на местните
икономики и възможности за създаване на местен бизнес,
включително чрез диверсификация, алтернативни дейности
и устойчиво производство на аквакултури
Подобряване на качеството на образование и повишаване
квалификацията на населението

Подобряване на условията на живот на териториите на МИГ

Управление на МИГ и популяризиране на СВОМР

100 000 000,00 лв.

90 073 864,50 лв.

248 785,00 лв.

43 491 214,35 лв.

36 781 883,25 лв.
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Допълняемост и синергия между различните ЕСИФ от
гледна точка на постигане на целите на СП

Интегриран подход
към околната среда
и за използване
потенциала на
културното
наследство

Фокусиране
върху
иновациите чрез
насърчаване на
въвеждането им
в практиката

Насърчаване
на социалното
приобщаване
и намаляване
на бедността

Насърчаване на
устойчивата и
качествена заетост
и подкрепа за
мобилността на
работната сила

Повишаване на
конкурентоспособ
ността на
местните
икономики и
възможности за
създаване на
местен бизнес

Подобряване на
качеството на
образование и
повишаване
квалификацията
на населението

Подобряване
на условията
на живот на
териториите
на МИГ

ПМДР

ПРСР
ОПИК

ОПОС

ОПНОИР

ОПРЧР
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Допълняемост и синергия между различните ЕСИФ от
гледна точка на постигане на целите на СП
Директен финансов принос на всяка програма към приоритетите в млн. лева
Интегриран подход
към околната среда
и за използване
потенциала на
културното
наследство

Фокусиране
върху
иновациите чрез
насърчаване на
въвеждането им
в практиката

Насърчаване на
устойчивата и
качествена заетост
и подкрепа за
мобилността на
работната сила

Повишаване на
конкурентоспособ
ността на
местните
икономики и
възможности за
създаване на
местен бизнес

Подобряване на
качеството на
образование и
повишаване
квалификацията
на населението

65

43,5

25
11

10,7
4,7

ПРСР

ОПИК

ПРСР

ОПРЧР

0,25
ОПИК

3,6

ПРСР

ОПОС

3,1

ОПРЧР

Подобряване
на условията
на живот на
териториите
на МИГ

ПРСР

Насърчаване
на социалното
приобщаване
и намаляване
на бедността
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Предизвикателства при изпълнението на ВОМР
Бюджет за втори прием
44 млн.
евро

38,7
млн.
евро

38,6
млн.
евро

22
МИГ

26
МИГ

51
МИГ

ПРСР

ОПИК

ОПРЧР

40 млн.
евро
80
МИГ

ОПНОИР

0,3
млн.
евро

17,8
млн.
евро

77
МИГ

6
МИГ

ПМДР

ОПОС

Кандидати
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Предизвикателства при изпълнението на ВОМР
Карта на потенциалните кандидати
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Предизвикателства при изпълнението на ВОМР

1. Пълна хармонизация на нормативната уредба по подхода
2. Поддържане на високо ниво на координация между Управляващите
органи на програмите, участващи в прилагането на подхода
3. Предоставяне на методическа помощ на МИГ
4. Провеждане на обучения на МИГ за укрепване на административния
капацитет
5. Постигане на устойчивост на МИГ
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Благодаря за вниманието!

Стефан Спасов
Отдел «Лидер»
Дирекция «Развитие на селските райони»
Министерство на земеделието и храните
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