Общо събрание
гр. Лом
28 април 2017 г.
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Община Лом – проект по 19.1








Одобрено заявление по втора покана на под-мярка 19.1
Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ № РД
50-104/ 17.08.2016 г.
Стойност на проекта: 57 054,90 лева (100 % БФП).
Период на изпълнение на проекта: 17.08.2016 г. –
17.05.2017 г.
Прием на Стратегия за ВОМР в Министерство на
земеделието и храните по под-мярка 19.2 на ПРСР – месец
май 2017 г.
Партньори по проекта на община Лом по мярка 19.1:





ГК-ЛОМ ЕООД – стопански сектор;
Център за младежки инициативи – нестопански сектор.
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Дейности по проекта











Дейност
1:
Формиране
и
учредяване
на
публично-частно
партньорство – сформиране и регистрация на МИГ
Дейност 2: Популяризиране процеса на разработка на стратегията –
организиране и провеждане на информационни кампании, срещи и
конференции, създаване и поддържане на електронна страница на
МИГ, изготвяне и разпространение на информационни материали;
Дейност 3: Обучение на екипа на МИГ, в т.ч. представители на
партньорите и местни лидери – провеждане на обучения за прилагане
на Стратегии за местно развитие на МИГ;
Дейност 4: Проучване и анализ на територията – извършване на
проучване и анализ на пазара, средата, настроенията, участниците,
създаване на база данни, необходими за изготвяне на Стратегия за
местно развитие;
Дейност 5: Подготовка на Стратегия за ВОМР – изготвяне на
стратегия с приоритетни оси, цели и мерки, финансова програма,
индикатори за изпълнение и др., вкл. провеждане на работни срещи и
консултиране със заинтересованите страни;
Дейност 6: Дейности, свързани с извършването на административни
разходи – разходи за екипа на МИГ, офис оборудване, офис
консумативи
и канцеларски материали.
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СТРАТЕГИЧЕСКА И ФИНАНСОВА
РАМКА НА СВОМР
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ОБЩА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ
Постигане на икономически просперитет, подобрена жизнена среда в населените места, даващи възможност за себеизява, личностна и професионална реализация, използвайки местните
природни и човешки потенциали.
Приоритет 1 – Устойчиво развитие на местната икономика

Специфична цел 1.1 – Създаване на устойчив
земеделски сектор

Специфична цел 1.2 – Диверсификация на местната
икономика

Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски
стопанства” от ПРСР

Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на
неземеделски дейности“ от ПРСР

Мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката,
предлагането на пазара и/или развитието на
селскостопански продукти” от ПРСР

Мярка „Подобряване на капацитета за растеж на
МСП на територията на МИГ-ЛОМ“ – ОПИК:
Приоритетна ос 2, Инвестиционен приоритет 2.2

Приоритет 2 – Подобряване средата на живот в МИГ-ЛОМ

Специфична цел 2.1 – Обновяване на
физическата среда в населените места

Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от ПРСР

Специфична цел 2.2 – Съхранение на
богатия културен живот, пълноценно
включен в развитието на местната
икономика
Мярка извън ПРСР „Инвестиции за
проучване, развитие и популяризиране на
културното, историческото и природното
наследство и бит на територията на МИГЛОМ”
Мярка 7.5 „Инвестиции за публично
ползване в инфраструктурата за отдих,
туристическа инфраструктура“ от ПРСР

Приоритет 3 – Развитие на човешкия капитал на територията на МИГ-ЛОМ
Специфична цел 3.1 – Повишаване способностите и
познанията на човешкия ресурс

Специфична цел 3.2 – Приобщаване на хората от рискови групи към социалния и трудов живот
на общността

Мярка „Достъп до заетост на икономически неактивни Мярка „Интеграция на маргинализираните общности, в т.ч. роми, мигранти, др” - ОПРЧР: Ос 2
и безработни лица” - ОПРЧР: Ос 1 Инвестиционен
Инвестиционен приоритет 1
приоритет 1
Мярка „Насърчаване и подпомагане на младежката
заетост“ - ОПРЧР: Ос 1 Инвестиционен приоритет 3

Мярка „Активно включване на най-отдалечените от пазара на труда, подкрепа за семейства с
деца” - ОПРЧР: Ос 2 Инвестиционен приоритет 2
Мярка „По-добър достъп до устойчиви услуги на достъпна цена, вкл. здравни и социални
услуги – интегриран подход” - ОПРЧР: Ос 2 Инвестиционен приоритет 3

Специфична цел 3.3 – Повишаване на
качеството и подобряване на достъпа до
училищно образование
Мярка „Достъп до качествено
образование, чрез интегриране в
образователната система на деца и
ученици от маргинализирани общности,
включително роми“ - ОПНОИР: ОС 3, ИП 9ii

ФИНАНСОВ РЕСУРС НА СТРАТЕГИЯТА


Общ публичен ресурс на Стратегията за ВОМР – 3 360 000 евро/ ≈ 6
552 000 лева





Финансиране от три програми:
ПРСР – 1 500 000 евро (максимално допустимия публичен ресурс);
ОПРЧР – 760 000 евро (максимално допустимия публичен ресурс);
ОПИК – 600 000 евро (намален! допустим публичен ресурс);
ОПНОИР – 500 000 евро (максимално допустимия публичен ресурс).



Общо 13 мерки са включени в СВОМР











5
1
5
1
1

мерки – от ПРСР, инфраструктурни;
мярка – отговаря на целите на ЕЗФРСР;
мерки – от ОПРЧР;
мярка – от ОПИК;
мярка – от ОПНОИР..
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Мярка

4.1 "Подкрепа за инвестиции в земеделски
стопанства"
проекти за "малки стопанства"
4.2 "Подкрепа за инвестиции в
преработката, предлагането на запазара
и/или развитието на селкскостопански
продукти"
проекти за "малки стопанства"

6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на
неземеделски дейности"

Прогнозен брой
Максимален
проекти при среден
Публичен
Съфинансиране от Прогнозен брой
Интензитет бюджет на
размер на стойността
принос от СМР
кандидатите
проекти (макс.
на БФП %
проект
на проектите - 70%
€
€
Бюджет)
€
от максималния
размер

235 000

50%

50 000

117 500

6,35

55 000

60%

15 000

22 000

5,13

160 000

50%

50 000

80 000

5,20

60%

15 000

18 000

3,87

19%

14%

45 000
375 000

25%

75%

70 000

93 750

6,70

50 000

3%

100%

50 000

0

1,00

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

480 000

32%

100%

200 000

0

2,40

Мярка извън ПРСР „Инвестиции за
проучване, развитие и популяризиране на
културното, историческото и природното
наследство и бит на територията на МИГЛОМ”

100 000

7%

100%

50 000

0

2,00

331 250

32,65

7.5 „Инвестиции за публично ползване в
инфраструктурата за отдих, туристическа
инфраструктура“

ОБЩО

1 500 000 100%

Мярка

Прогнозен брой
Максимален
проекти при среден
Публичен
Съфинансиране от Прогнозен брой
Интензитет бюджет на
размер на стойността
принос от СМР
кандидатите
проекти (макс.
на БФП %
проект
на проектите - 70%
€
€
Бюджет)
€
от максималния
размер

Мярка „Достъп до заетост на икономически
неактивни и безработни лица” - ОПРЧР: Ос
1 ИП 1

80 000

100%

50 000

0

1,60

2,29

Мярка „Насърчаване и подпомагане на
младежката заетост“ - ОПРЧР: Ос 1 ИП 3

80 000

100%

50 000

0

1,60

2,29

Мярка „Интеграция на маргинализираните
общности, в т.ч. роми, мигранти, др” ОПРЧР: Ос 2 ИП 1

100 000

100%

50 000

0

2,00

2,86

Мярка „Активно включване на найотдалечените от пазара на труда,
подкрепа за семейства с деца” - ОПРЧР: Ос
2 ИП 2

100 000

100%

50 000

0

2,00

2,86

Мярка „По-добър достъп до устойчиви
услуги на достъпна цена, вкл. здравни и
социални услуги – интегриран подход” ОПРЧР: Ос 2 ИП 3

400 000

100% 200 000

0

2,00

2,86

9

13

5,00

7

5

7

100 000

5,00

7,14

1 100 000

5

7

760 000
Мярка „Достъп до качествено образование,
чрез интегриране в образователната
система на деца и ученици от
маргинализирани общности, включително
роми“ - ОПНОИР: ОС 3, ИП 9ii

500 000

100% 200 000

0

500 000
Мярка „Подобряване на капацитета за
растеж на МСП на територията на МИГЛОМ“ – ОПИК: Приоритетна ос 2, ИП 2.2

1 000 000
1 000 000

90%

200 000

Какво предстои?
Входиране на СВОМР
Административно съответствие
Техническа оценка
Предоставяне на доп. информация
Подбор на стратегии/Договор

май-юни 2017 г.
~ 2 месеца
51 т. общо и 21 за качество
5 работни дни
~ септември-октомври

2 оценители от УО на ПРСР и другите ОП +
2 външни оценители
Съгласно Регламент 1303/2013 първите стратегии се одобряват до две години от
одобрението на Споразумението за партньорство, а допълнителни стратегии се
одобряват не по-късно от 31.12.2017 г.
Общо: 45 + 40 точки
Предходен прием: ~ 96.75 - 70.50 точки
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ДИСКУСИЯ И ВЪПРОСИ
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