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Изводи и препоръки на фокус групата на 
ЕМРСР ЛИДЕР за транснационално 
сътрудничество (2010): 

•  МГД се нуждаят от време и възможности за да се ангажират, 
да се срещнат с евентуални партньори и да разберат каква 
може да бъде целта на обмяната на опит  

  Необходима е техническа помощ за подготвителната    
работа 

•  Твърде много различия в изискванията и сроковете за 
кандидатстване на различните ПРСР; прекалено много 
различия по отношение на допустимостта на разходите     

  Трябва да се обменя информация за националните правила 
и процедури; ЕМРСР и НСМ трябва да предоставят 
съществуващите модели, опит и практики 2 



Сътрудничеството ЛИДЕР 2014-2020 г.  

•  ЛИДЕР като част от воденото от общностите 
местно развитие (ВОМР), предлагано от 4-те ЕСИ-
фонда: Сътрудничеството е основна част от ВОМР, 
но само ЕЗФРСР и ЕФМДР имат специфични 
разпоредби за сътрудничеството   

•  Подкрепата за сътрудничество е задължителен 
елемент на мярката ЛИДЕР в ПРСР(формулировката 
на чл. 31 от Регламента за общите разпоредби). 
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Подход за 2014-2020 г. 
(виж проектодокумента с насоки) 

•  Междутериториално и транснационално 
сътрудничество   

•  Широк географски обхват на потенциалните 
партньори в сътрудничеството на МГД по 
ЕЗФРСР/ЛИДЕР: други МГД или “групи от 
публични и частни партньори, осъществяващи  
стратегия за местно развитие" (чл. 44 (2) от 
Регламента за развитие на селските райони)    
•  от ЕС : от всички видове области   
•  от извън ЕС : само от селските райони  
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Подход за 2014-2020 г. 
(виж проектодокумента с насоки)  

•  Подготвителната техническа помощ става 
задължителен елемент от подкрепата за 
сътрудничество, за да се засили поемането на 
дейностите по сътрудничеството на МГД   
•  Разходи, свързани с обмяната на опит; разходи за 
разработване на проекти (препоръка в ръководството)   

•  МГД трябва да покаже, че предвижда да изпълни 
конкретен* проект (правно задължение)        

 (*идентифициране на целите/характера на планирания 
проект; няма задължение за осъществяване на проекта)  
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Подход за 2014-2020 г. 
(виж проектодокумента с насоки) 

“В какво трябва да се състои сътрудничеството?“      
• Проект за сътрудничество: конкретна дейност с ясно 
определени крайни резултати, които да създават ползи 
за регионите                 
• Проектите могат също така да се фокусират върху 
изграждане на капацитет и предаване на опит в 
областта на местното развитие     
• Критериите за подбор трябва да са заложени в СМР 
или на ниво ПРСР (в зависимост от системата);      
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Подход за 2014-2020 г. 
(виж проектодокумента с насоки) 

Избор на проекти    
•  Препоръка МГД да могат да включват дейности по 
сътрудничество в своите стратегии за местно развитие 
 Това може да включва от специфични дейности до по-
цялостна стратегия за сътрудничество в зависимост от 
нуждите, идентифицирани в SWOT анализа     

•  Като алтернатива, подборът на проекти за 
сътрудничество може да се изпълни и от 
Управляващия орган (чл. 30 (5) от РОР).          
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Подход за 2014-2020 г. 
(виж проектодокумента с насоки)  

Препоръки за финансирането на подкрепата за сътрудничество:    
•  да се запази определена сума от бюджета за мярката ЛИДЕР във 
всяка ПРСР за дейности за сътрудничество   

  МГД трябва да получат гаранции по отношение на 
изпълнимостта на планираните от тях проекти      
•  да се осигури бюджет за национално съфинансиране за 
сътрудничество през целия период на финансирането       

  Разработването на проекти за сътрудничество изисква 
време                 
•  “общите разходи" да станат допустими (ако е необходимо)   
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Намаляване на закъсненията 2014-2020 г.  

•  Задължение за УО да изгради система за текущо приемане на 
кандидатури в случаите, когато проектите за сътрудничество 
не се подбират от МГД  гаранция за постоянен достъп до 
финансиране за сътрудничество        

•  Конкурсите трябва да се организират достатъчно често, така че да не 
се спъва изпълнението на проектите (партньорите се финансират от 
различни ПРСР / са от различни държави-членки): 3-4 конкурса на 
година?            
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Намаляване на закъсненията 2014-2020 г. 

•  Задължение на Управляващия орган да вземе решение за 
отпускане на средствата в срок от 4 месеца след подаването на 
проекта        

•  Препоръчва се да се намерят начини да се дава, например, 
предварително одобрение докато се чака одобрение от другите 
Управляващи органи в разумни срокове      

•  Специално за ТНС: задължение за публично разгласяване на 
националните или регионални административни процедури по 
отношение на подбора на проекти за ТНС и списъка на 
допустимите разходи най-късно до две години след датата на 
одобрение на техните ПРСР.     
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Осигуряване на последващи дейности по 
ТНС на европейско ниво през 2014-2020 г.  

•  Задължение на държавата-членка да съобщи на 
Комисията за одобрените проекти за ТНС (както 
беше преди)             
  в същото време предлага платформа за обмен на 
информация между държавите-членки, участващи в 
еднакви проекти за ТНС                     

Планира се да се подобри сегашната система за 
уведомления ….  
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Ролята на ЕМРСР и НСМ - 2014-2020 г.  

•  ЕМРСР: 
•  ясен мандат в подкрепа на транснационалните инициативи и 
националните мрежи за селските райони, касаещи 
сътрудничеството ЛИДЕР   

•  да си сътрудничи с органите за създаване на мрежи и 
техническа помощ за ВОМР, установени от другите ЕСИ 
фондове, особено по отношение на транснационалното 
сътрудничество                    
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Ролята на ЕМРСР и НСМ 2014-2020 г.   

•  Национални селски мрежи (НСМ): 
•  много специфичен фокус върху предоставянето на 
техническа помощ и улесняване на дейностите по 
сътрудничество на МГД (местните групи за действие)               

  Това може да се направи чрез различни обучителни и       
     технически инструменти, но може да включва и  
     предоставянето на индивидуални или колективни  
     консултантски услуги или менторство 
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Окончателни препоръки   
(вижте Проектодокумента с насоки)  

•  в процедурата за подбор на СМР да се дава приоритет на МГД, 
които са интегрирали сътрудничеството в своите стратегии 
за местно развитие       

•  да се направят усилия да се хармонизират процедурите и 
дефинициите за сътрудничеството ЛИДЕР в максимална степен 
чрез активен обмен с другите държави-членки (или в рамките на 
държавата-членка)             

•  използване на други инструменти за териториално сътрудничество, 
предложени от ЕСИ фондовете, особено програмите за ЕТС, 
финансирани от ЕФРР (INTERREG), които могат да бъдат 
допълнително предимство и да създадат синергии, но трябва  
винаги да се отчита различният обхват и размер на изпълняваните 
проекти    
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Моментна снимка на ТНС ЛИДЕР днес: 
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Много благодаря за вашето  
внимание! 
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