Програма/схема:
под-мярка 431-2 "Придобиване на умения и постигане на обществена
активност на съответната територия за потенциални местни инициативни
групи (2007-2009)"
ос 4 ЛИДЕР на Програмата за развитие на селските райони

Цели:
Поради разнообразието на селските райони в Европа, стратегиите за развитие са
много по-ефективни, ако се разработват и прилагат на местно ниво от местните
участници, придружени от ясни и прозрачни процедури.
Лидер подходът е механизъм, чрез който местните общности могат да мобилизират
местните ресурси, да изградят социален капитал и партньорства.
Активизиране на местните общности и изграждане на капацитет за създаване и и
прилагане на стратегии за местно развитие;
Насърчаване на сътрудничеството между социално-икономическите партньори;
Стимулиране на иновативни и стратегически решения;
Разнообразяване на икономиката и по-ефективно използване на човешките и
природни ресурси за предоставяне на продукти и услуги с максимална добавена
стойност в съответния местен район;

Краен срок:
18 септември 2009 г.

Какво се финансира?
1. проучвания в селските райони (териториални, социално-икономически анализи и
др.) за целите на подготовката на стратегията за местно развитие; изграждане на
бази данни;
2. обучение, придобиване на умения, техническо и финансово обезпечаване
(заплати, възнаграждения на експерти и др.) за състава/екипа, ангажиран в
подготовката на стратегията за местно развитие;
3. обучение на местни лидери за подхода ЛИДЕР;
4. учебни посещения за представители на потенциалните Местни инициативни
групи (МИГ) или за представители на МИГ от другите страни - членки на ЕС, за
придобиване на практически знания за това, как се разработва и прилага
стратегията за местно развитие;
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5. работни групи и информационни събития за окуражаване на активното участие
на населението в процеса за местно развитие;
6. информация, събития и семинари за информиране на местното население за
предстоящата покана за избор на МИГ по подхода ЛИДЕР от ПРСР и за дискутиране
и популяризиране на предложената стратегия за местно развитие;
7.

разработване

и

издаване

на

информационни

материали,

необходими

за

подготовката и публичността на подготвяния проект на стратегия за местно
развитие;
8. подготовка на формуляра и документите за кандидатстване на МИГ по покани за
избор на местни инициативни групи, провеждан от Министерството на земеделието
и продоволствието (МЗП).

Кой може да кандидатства? Изисквания?
- общини;
- юридически лица с нестопанска цел;
- юридически лица, регистрирани по Търговския закон и Закона за кооперациите
Кандидатът и/или неговите партньори трябва да имат предишен опит (поне един
проект за последните три години) в проекти, осъществявани чрез партньорство.
Проектите се осъществяват като публично-частни партньорства на поне трима
партньори, като единият от тях кандидатства и получава финансовата помощ.
Публично-частното партньорство трябва да включва по един представител на
община/и, стопанския и нестопанския сектор от съответната територия за създаване
на Местната Инициативна Група.
Един кандидат може да бъде подпомаган в рамките на един или няколко одобрени
проекта, до максималната обща стойност на финансовата помощ - левовата
равностойност на 100 000 евро, за една и съща територия.

Изисквания към проектите:
Проектите трябва да се осъществяват на определена територия в селските райони с
минимум 10 000 и максимум 100 000 души население.
Проектите се изпълняват в рамките на период не по-кратък от 10 месеца и не подълъг от 20 месеца. Крайният срок за осъществяването им е до края на 2011 г.

Безвъзмездно финансиране:
Мин. - 10 000 евро,
Макс. - 100 000 евро.
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Съфинансиране от страна на бенефициента:
Не е необходимо

Плащания:
Финансовата помощ се изплаща на части за възстановяване на направени допустими
разходи съгласно одобрения бюджет на проекта и в размерите и сроковете, посочени
в договора за подпомагане.
Финансовата помощ се изплаща най-малко на две и най-много на 4 части, като
окончателното плащане е окончателно и се извършва след приключването на
проекта.
Общият размер на отделните плащания преди окончателното не може да надхвърля
80 % от стойността на допустимите разходи по проекта.

Източник на информация:
http://www.mzgar.government.bg
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