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Местна инициативна група „Елин Пелин-Горна Малина“
19-20 ноември 2016 г.

Какво представлява Водено от общностите
местно развитие (ВОМР)?


„Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) е един от подходите за
интегрирано териториално развитие на страната за периода 2014 – 2020 г.



ВОМР е подход, насочен към създаване на заетост чрез използване на
местния потенциал. Чрез подхода се цели подобряване качеството на
живот и неизоставане в развитието на местните общности в селските и
рибарските райони, както и в териториите със специфични
характеристики, посочени в Националната концепция за пространствено
развитие.



Подходът ВОМР се прилага „отдолу – нагоре” като се създават Местни
групи за действие за територии от 10 000 до 150 000 жители. Те включват
представители на заинтересованите страни от местната общност
(община/общини, бизнес, НПО), които съвместно, при осигуряване на
максимална публичност, определят приоритетите за развитие на
територията, която представляват и ги включват в Стратегия за водено от
общностите местно развитие. В изпълнение на Стратегиите се изготвят
проекти, които могат да бъдат финансирани със средства от европейските
структурни и инвестиционни фондове.

Какво представлява Водено от общностите
местно развитие (ВОМР) в ПРСР 2020?


Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”



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



Подмярка 19.3. Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество
на местни инициативни групи



Подмярка 19.4. Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено
от общностите местно развитие

Правна рамка за прилагане на подхода ВОМР


Наредба № 22 от 2015 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
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (Обн.,
ДВ, бр. 100 от 2015 г.);



Наредба № 1 от 2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 “Текущи разходи и
популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие” на
мярка 19 “Водено от общностите местно развитие” от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (Обн., ДВ, бр. 9 от
2016 г.).

Структура на прилагане на подхода ВОМР
Отговорен управляващ орган за прилагане на подхода ВОМР през програмния период 2014–2020 г. е
УО на ПРСР.
Създава се Комитет за координация на многофондовото прилагане на ВОМР, който включва
представители на всички програми, финансиращи подхода, Държавен фонд «Земеделие“,
Икономическият и социален съвет, Дирекция „Централно координационно звено” в МС, Изпълнителна
агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“, Дирекция „Национален фонд” на МФ, НСОРБ,
Дирекция „Държавни помощи и регулации” на МЗХ, по един представител на регионалните съвети за
развитие в районите от ниво 2 и по един представител на сдруженията на МИГ и на МИРГ.
Комитетът се основава на принципа на партньорството, който има следните функции:
1. Следи за напредъка в изпълнението на целите на подхода ВОМР;
2. Обсъжда въпроси от координационен характер.

Структура на прилагане на подхода ВОМР
При многофондовото прилагане на ВОМР УО на ПРСР отговаря за организиране на подбора на МИГ и
на стратегии за водено от общностите местно развитие и координира дейностите, свързани със
сключване на споразумение и неговото изменение, както и за мониторинга на стратегиите, съвместно с
МИГ/МИРГ. Методическа помощ оказват експерти от всички оперативни програми, включени в
стратегията.
При изпълнение на еднофондова стратегия за ВОМР споразумението се сключва само с УО на ПРСР
без участието на другите програми, финансиращи подхода и без ДФЗ – РА. УО на ПРСР предоставя
методическа помощ за изпълнение на стратегията и извършва мониторинг съвместно с МИГ.

Изисквания към МИГ и стратегиите за ВОМР
Основните изисквания към МИГ и стратегиите са:


Целевата територия /територията на всеки МИГ/ да обхваща население между 10 000 и 150 000
жители;



Липса на припокриване на една и съща територия от различни МИГ;



Кохерентност на територията;



През настоящия програмен период и трите сектора в състава на МИГ не могат да имат превес. В
състава на МИГ делът на представителите на общината/ите, на стопанския и на нестопанския
сектор на целевата територия не надвишана 49% от имащите право на глас в Общото събрание и в
Управителния съвет.



Наличие на доказателства за проведени действия по формиране на публично-частното партньорство
и осигуряващи представеност на различните групи от местната общност;



Съдържанието на СМР трябва да е в съответствие с член 33 на регламент 1303/2013.

Изисквания към МИГ и стратегиите за ВОМР
Съдържанието, което стратегиите за ВОМР трябва задължително да имат, съгласно чл. 33 на регламент
1303/2013 е:
1.

Определяне на района и населението, обхванати от стратегията;

2.

Анализ на нуждите и потенциала за развитие на района, вкл. Анализ на силните и слабите страни,
възможностите и заплахите;

3.

Описание на стратегията и нейните цели, описание на интегрирания и иновативните характеристики на
стратегията и йерархията на целите, вкл. Цели за крайните продукти и резултати. По отношение на
резултатите целите могат да имат количествено или качествено изражение. Стратегията е съвместима със
съответните програми на всички участващи европейски структурни и инвестиционни фондове;

4.

Описание на процеса на участие в общността в разработването на стратегията;

5.

План за действие, който показва как целите ще бъдат превърнати в резултати;

6.

Описание на уредбата за управлението и мониторинга на стратегията, която показва капацитета на МИГ
да изпълни стратегията;

7.

Финансов план на стратегията, вкл. Планираното разпределение на средства от всеки от съответните
ЕСИФ.

Изисквания към МИГ и стратегиите за ВОМР
Условията за допустимост са регламентирани в ЗУСЕСИФ и в Наредба № 22 за прилагане на подмярка
19.2, според които МИГ е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна
дейност, регистрирано като сдружение по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел,
което представлява публично-частно партньорство.
1. МИГ следва да има колективен върховен орган /ОС/, чиито членове задължително са общината/ите
от територията на действие на МИГ. Членовете на колективния върховен орган могат да бъдат:
А) физически лица, които са с постоянен адрес и/или работят на територията на действие на МИГ, или
юридически лица със седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ;
Б) клонове на юридически лица, ако клонът е регистриран на територията на действие на МИГ наймалко 5 години преди подаване на заявление за одобрение;
2. МИГ следва да има колективен управителен орган /УС/ в състав не по-малко от 5 лица, които имат
постоянен адрес и/или работят на територията на действие на МИГ, когато са физически лица, или имат
седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ, когато са юридически лица;

Изисквания към МИГ и стратегиите за ВОМР
3. МИГ трябва да съдържа в наименованието си обозначението „Местна инициативна група”, или
съкратено МИГ, и наименованието на общината/ите, на територията на действие на МИГ.
4. МИГ трябва да има седалище и адрес на управление на територията на селския район в рамките на
територията, на която МИГ осъществява дейността си;
5. МИГ трябва да има дял на представителите на публичния сектор, на представителите на стопанския
сектор и на представителите на нестопанския сектор в колективния върховен орган и в колективния
управителен орган на сдружението, непревишаващ 49 на сто от имащите право на глас съгласно чл. 28,
ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

6. МИГ включва в колективните си органи на управление представители на различни заинтересовани
страни от местната общност, идентифицирани в анализа на стратегията за ВОМР включително уязвими
групи и малцинства (когато е приложимо).

Изисквания към МИГ и стратегиите за ВОМР
Специфични изисквания, произтичащи от Регламент 966/2012 са конкретизирани в
чл. 12, ал. 3 от Наредба № 22.

МИГ следва да отговаря на условията за допустимост във всеки момент от
изпълнението на споразумението, а когато условията бъдат нарушени, то може да
бъде прекратено.
При промяна на изпълнителния директор и на персонала на МИГ, както и промяна в
състава на колективния върховен орган и на колективния управителен орган или при
промяна на офиса, МИГ следва да заяви това обстоятелство пред УО на ПРСР
своевременно. Промяната е допустима, ако съответства на условията, които са били
предмет на оценка от комитета за избор на МИГ и на стратегии за ВОМР.

Изисквания към МИГ и стратегиите за ВОМР
ВАЖНО!
Съответствието на МИГ с условията за допустимост ще бъдат проследявани при подаване на заявление
за одобрение на финансова помощ по подмярка 19.4, както и на заявка за плащане.
Когато МИГ престане да отговаря на условията за допустимост, посочени в Наредба № 22,
споразумението за изпълнение на стратегията се прекратява автоматично, считано от датата на узнаване
на недопустимостта.

Изисквания към МИГ и стратегиите за ВОМР
Местната инициативна група осигурява за срока на изпълнение на стратегията за ВОМР:
1. Самостоятелен офис;

2. Служители на пълен работен ден за позициите изпълнителен директор и експерт по прилагане на
стратегията за ВОМР;
3. Офис оборудване за осъществяване на дейността, в това число принтер, оборудвани работни места и
компютри, съответстващи на броя на осигурените служители.
Служител на МИГ може да бъде физическо лице, което:


Отговаря на условията на чл. 12, ал. 3 от Наредба № 22;



Не е член на колективния управителен орган или на контролния орган на МИГ и не е свързано лице
с член на колективния управителен орган или на контролния орган на МИГ по смисъла на § 1 от
допълнителните разпоредби на Търговския закон;



Не е общински съветник, кмет, заместник-кмет или служител на централна или териториална
администрация на изпълнителната власт, на местната власт или на публично лице.

Изисквания към МИГ и стратегиите за ВОМР
Изпълнителният директор трябва да има:
1. Завършено висше образование, най-малко степен „бакалавър”;

2. Професионален стаж най-малко 5 години;
3. Управленски опит най-малко две години (опит в управлението на юридическо лице или на ръководна
длъжност в администрацията);
4. Опит в реализиране на проект, програма или стратегия със стойност над 100 хиляди лева,
финансирани от ЕС или от други международни донори.
Експертът по прилагане на стратегията за ВОМР следва да притежава следните компетенции:
1.

Завършено висше образование, най-малко степен „бакалавър”;

2.

Професионален стаж най-малко две години.

При необходимост МИГ може да наеме на трудов договор и други служители за изпълнение на
стратегията, като при наемане на счетоводител се прилагат изискванията на чл. 18 от Закона за
счетоводството.

Изисквания към МИГ и стратегиите за ВОМР
Териториален обхват за прилагане на стратегиите за ВОМР:
1.

Селски райони;

2.

Рибарски райони - определени по критериите за избор на потенциални рибарски райони за подкрепа на
ВОМР, посочени в ПМДР;

3.

Териториите със специфични характеристики съгласно Националната концепция за пространствено
развитие.

Допустимият териториален обхват на подхода ВОМР са 246 общини – 232 общини селски райони и
населените места на общините Асеновград, Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Габрово, Дупница, Кърджали,
Кюстендил, Казанлък, Русе, Свищов, Силистра, Смолян.
Подходът не се прилага в рамките на градовете, в строителните им граници подпомагани по приоритетна ос 1
„Устойчиво и интегрирано градско развитие” от Оперативна програма „Региони в растеж” за периода 2014 –
2020 г.
Изключения са градовете попадащи на територията на селски район, които са допустими за подпомагане по
ВОМР като част от територия на МИГсамо от ЕЗФРСР. Това са: Карлово, Петрич, Лом, Гоце Делчев,
Панагюрище, Велинград.

Изисквания към МИГ и стратегиите за ВОМР
Териториален обхват на прилагане на стратегиите за ВОМР:


Подмярката се прилага на ниво община или обединение на съседни общини и/или
съседни населени места - част от община/и при следните условия за територията:



Непрекъснати граници;



Население между 10 000 и 150 000 жители по данни от НСИ към 31.12.2014 г.



Задължително е включен селски район.



За една територия се одобрява една стратегия за ВОМР, подкрепена от повече от
един фонд, като включването на мерки, финансирани от ЕЗФРСР в нея е
задължително.



За една територия се одобрява една МИГ или една МИРГ, която изготвя и
изпълнява една стратегия за ВОМР, подкрепена от повече от един фонд и
включваща финансиране едновременно от ЕЗФРСР и ЕФМДР.

Изисквания към МИГ и стратегиите за ВОМР
Максималният бюджет на стратегии за ВОМР, финансирани от ЕЗФРСР е в размер
на левовата равностойност на :


1 000 000 евро за местните инициативни групи с население до 15 000 жители
(включително);



1 500 000 евро за групи с по-голямо население;

Стратегия за ВОМР се разработва за период до 31 декември 2020 г. В съответствие с
посоченото в приложение № 3 към наредба 22 от 2015 г. съдържание.
Проектът на стратегия за ВОМР се одобрява от колективния върховен орган на МИГ
след публично проведени консултации, обсъждания, информационни срещи и др.
със заинтересованите страни. При кандидатстването по подмярка 19.2 се прилагат
документи за това.
Необходимо е и издадено решение или становище по реда на Глава шеста от Закона
за опазване на околната среда или чл. 31 от Закона за биологична въздействие.

Критерии за подбор на стратегиите за ВОМР
Критериите, по които се оценяват заявленията по подмярка 19.2 «Прилагане
на операции в рамките на стратегии за ВОМР» са:


Качество на партньорството;



Степен на консултиране и включване на всички заинтересовани групи в
процеса на създаване на партньорството и разработване на стратегията;



Качество на стратегията;



Капацитет за прилагане на стратегията.

Критерии за избор:

Критерии за избор:

Критерии за избор:

Критерии за избор:

Мерки, допустими за включване в стратегиите за ВОМР от ПРСР 2020
Допустимите за включване в стратегиите за ВОМР мерки са:
1.

Мерки, избрани в ПРСР 2014-2020 г.;

2.

Мерки извън ПРСР, но включени в Регламент (ЕС) № 1305/2013;

3.

Мерки, извън обхвата на Регламент (ЕС) № 1305/2013, но съответстващи на неговите цели;

4.

Мерки, определени в програмите, участващи във финансирането на подхода ВОМР.

Мерките в стратегия за ВОМР се разработват при спазване на установената липса на припокриване по
всички програми, финансирани със средства на ЕС.
ВАЖНО! Избраните мерки трябва да съответстват на идентифицираните в проучванията и анализите
на територията нужди.

Мерки, недопустими за включване в стратегиите за ВОМР от ПРСР 2020
Не са допустими за включване в стратегиите за ВОМР:


Мерки, предвиждащи фиксирани плащания и мерки, свързани със схеми за плащания на площ, в т.
ч., подмерки 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители”, 6.2 „Стартова помощ за
неземеделски дейности” и 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ на мярка
„Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014-2020 г.



Предвиждащи инвестиции в държавна или общинска инфраструктура за здравеопазване.



Подмерки 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на
Европейското партньорство за иновации за селскостопанска производителност и устойчивост“,
подмярка 16.2 „Подкрепа за за пилотни проекти и за развитие на нови продукти, практики, процеси
и технологии“ и подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между
участниците във веригата на доставки за изграждането и развитието на къси вериги на доставки и
местни пазари. Подкрепа за дейности на местно равнище за популяризиране, свързани с развитието
на късите вериги на доставки и местни пазари“ от мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 г.

Размер и интензитет на подпомагане в стратегиите за ВОМР
Максималния размер на допустимите разходи за проект към стратегия за ВОМР финансиран от
ЕЗФРСР е в размер:
До левовата равностойност на 200 000 евро за проекти, финансирани със средства от ЕЗФРСР.
Всички проекти трябва да са в съответствие с политиката на национално, регионално и местно ниво в
областта на образованието, здравеопазването и социалните грижи. Инвестициите на местно ниво не
трябва да противоречат на политиките по десегрегация и деинституционализация, в съответствие със
Споразумението за партньорство на Република България.
Интензитетът на подпомагане за мярка от стратегията за ВОМР, финансирана от ЕЗФРСР е:
Определен в стратегията за ВОМР в размер до 100 на сто в зависимост от получателя и от конкретната
дейност, за която се предоставя финансиране, както и от приложимия режим на Държавна помощ;
За мярка, която е включена в ПРСР 2014-2020 или е част от регламент (EC) № 1305/2013 интензитетът
на помощта не може да надвишава определения за съответната мярка в Регламента.

Размер и интензитет на подпомагане в стратегиите за ВОМР
Интензитетът за мярка от стратегия за ВОМР, която не е включена в ПРСР
2014-2020 и не е част от регламент (EC) № 1305/2013 се определя в зависимост
от получателя на помощта по следния начин:


Когато получател е публично лице и проектът не генерира приход, интензитетът
на помощта е в размер до 100 на сто;



Когато получател е публично лице и проектът генерира приход, интензитетът на
помощта е в размер до 70 на сто;



Когато получател е частно лице интензитетът на помощта е в размер до 60 на сто;



Когато получател е частно лице и проектът е в обществена полза, интензитетът на
помощта е в размер до 70 на сто.

Допустими бенефициенти и проекти в стратегиите за ВОМР
Допустими за финансиране чрез стратегиите за ВОМР са:


Местни заинтересовани лица с проекти към стратегията, в т.ч. МИГ;



Местната инициативна група е допустим получател на финансова помощ, ако е предвидена в мярка
от стратегията за ВОМР;



Бенефициентите по подмярката са с постоянен адрес или седалище на територията на МИГ;



Проектите се изпълняват на територията на МИГ.

Сега: операциите в рамките на стратегии за ВОМР, финансирани от ЕЗФРСР, се изпълняват на
територията на селските райони.
След влизане в сила на 2-ра нотификация на прср: операциите в рамките на стратегии за ВОМР,
финансирани от ЕЗФРСР ще се изпълняват и на другата територия на МИГ, ако допринасят за
развитието на съответния селски район.
Проектите трябва да бъдат в съответствие с приоритетите на ВОМР, Регламент (ЕС) № 1305/2013 г. и да
допринасят за постигането на целите на стратегията.

Недопустими разходи в стратегиите за ВОМР
По проектите от стратегиите за ВОМР не са допустими за финансиране от ЕЗФРСР разходи за:

1. Лихви по дългове;
2. Закупуването на незастроени и застроени земи на стойност над 10 на сто от общите
допустими разходи за съответната операция;
3. Данък върху добавената стойност, освен невъзстановимия;
4. Обикновена подмяна и поддръжка;
5. Изпълнение на договор за лизинг, разходи за застраховки, разходи за лихви, разходи за
неустойки и такси, други разходи, свързани с договора за лизинг;
6. Режийни разходи;
7. Разходи за застраховки;
8. Закупуване на оборудване втора употреба;

Недопустими разходи в стратегиите за ВОМР
По проектите от стратегиите за вомр не са допустими за финансиране от ЕЗФРСР разходи за:
9. Разходи, извършени преди 1 януари 2014 г.;

10. Принос в натура;
11. Инвестиции в селското стопанство – закупуване на права за производство и плащане, закупуване на
животни, закупуване на едногодишни растения и тяхното засаждане;
12. Инвестиция, за която е установено, че ще оказва отрицателно въздействие върху околната среда;
13. Извършени преди подаването на заявлението за предоставяне на финансова помощ, независимо
дали всички свързани плащания са извършени, с изключение на разходите за предпроектни проучвания,
такси, възнаграждение на архитекти, инженери и консултантски услуги, извършени след 1 януари 2014
г.;
14. Строително-монтажни работи и за създаване на трайни насаждения, извършени преди посещение
на място от миг;
15. Други разходи, определени в мерките от ПРСР 2014-2020.

Благодаря за вниманието!

