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Наименование:

ЛИДЕР (Връзки между дейностите за развитие на икономиката на селските райони)

Вид на програмата:

инициатива на Общността

Целеви области:

ЛИДЕР+ се базира на три дейности:

® Дейност 1— подпомагане на интегрирани стратегии за териториално развитие, които са пилотни по характер и

се базират на подхода „отдолу нагоре“.

® Дейност 2— подпомагане на сътрудничеството между селски територии.

® Дейност 3— работа в мрежа.

Приоритетни стратегически теми:

Приоритетните теми за ЛИДЕР+, определени от Комисията, са:

® оптимално използване на природните и културни ресурси, включително повишаване на стойността на обектите;

® подобряване на качеството на живота в селските райони;

® добавяне на стойност към местните продукти, най-вече чрез улесняване на достъпа до пазарите на малки

производствени единици чрез колективни дейности и;

® използване на ноу-хау и нови технологии за повишаване на конкурентоспособността на продукти и услуги в

селските райони.

Получатели и приемливи проекти:

Финансовата помощ по ЛИДЕР+ се предоставя на сдружения, местни инициативни групи (МИГ), включващи

представители на публичния и частния сектор и организациите с идеална цел, за да реализират програми за местно

развитие на съответните територии. Предназначението на ЛИДЕР+ е да помогне на действащите лица в селските

райони да използват дългосрочния потенциал на своя местен район. Програмата насърчава реализирането на

интегрирани, висококачествени и оригинални стратегии за устойчиво развитие, както и националното имеждународно

сътрудничество. За да концентрира ресурсите на Общността върху най-обещаващите местни стратегии и да им даде

максимално преимущество, финансирането се предоставя чрез прилагане на селективен подход само за ограничен

брой селски територии. Процедурата за подбор е отворена и стриктна.

В рамките на всяка програма за местно развитие могат да се финансират индивидуални проекти, които отговарят

на местната стратегия. Всички проекти, които отговарят на изискванията за финансиране в рамките на Европейския

фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА), Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и

Европейския социален фонд (ЕСФ), могат да получат финансиране по „ЛИДЕР+“.

На равнище вземане на решения в МИГ икономическите и социални партньори и асоциации трябва да съставляват

поне 50 процента от местното съдружие.

Период на действие на програмата:

2000—2006 г.

Безвъзмездна помощ от Общността:

Общият бюджет за програмите е 5046,5млн. EUR,от които 2106,3млн. (2143,5млн. след средносрочнаиндексация)

се предоставят от секция „Ориентиране“ на ФЕОГА, а останалите са публични и частни средства.
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С тази публикация Европейската комисия се стреми да насърчи достъпа до ин-
формация за инициативата наОбщността ЛИДЕР+ (Leader+).Нашата цел е да пре-
доставим точна и актуална информация.Ако ни информирате за допуснати греш-
ки, ще се постараем да ги коригираме. Комисията обаче не поема отговорност
за информацията, съдържаща се в тази публикация, особено относно финансови
данни за описаните проекти, и по-специално за допустимостта на разходите.
Затова читателите трябва да вземат всички необходими предпазни мерки, преди
да използват тези данни, което правят изцяло на своя отговорност.

Настоящите „Избрани най-добри практики по ЛИДЕР+“
се публикуват от Обсерваторията на селските райони.

ЛИДЕР (от Leader— съкращение от„Links between Actions for the Development of
the Rural Economy“, т.е.„Връзки между дейностите за развитие на икономиката на
селските райони“) е инициатива на Общността, предприета от Европейската
комисия и координирана от нейната генерална дирекция„Земеделие и развитие
на селските райони“ (отдел F3). Съдържанието на настоящата публикация не
отразява непременно становищата на институциите на Европейския съюз.

Редакционен съвет: Европейска обсерватория на селските райони

Отговорно лице: Josefine Loriz-Hoffmann, Европейска комисия, ГД„Земеделие
и развитие на селските райони“, отдел F.3, 130 rue de la Loi, B-1040 Брюксел

Снимките и илюстрациите са предоставени от от местните инициативни групи.

Настоящите „Избрани най-добри практики по ЛИДЕР+“ се публикуват на
двадесет и два официални езика на Европейския съюз с тираж от 43 600 копия.

За допълнителна информация: http://ec.europa.eu/leaderplus

© Европейски общности, 2008 г.
Възпроизвеждането е разрешено при посочване на източника.

Ръкописът е завършен през декември 2007 г.

Printed in Luxembourg

ОТПЕЧАТАНО НА НЕОБРАБОТЕНА С ХЛОР ХАРТИЯ

За допълнителни поръчки на настоящата
публикациямоля

изпратете електронно писмо на

AGRI-LEADERPLUS-PUBLICATIONS@ec.europa.eu,

като посочите своите данни за контакт,

както и желаното количество и езикова версия.
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Какво е ЛИДЕР+?

ЛИДЕР+ (Leader+) е инициатива на Европейската общност,
чиято цел е да помогне на общините в селските райони да
подобрят качеството на живот и икономическото благо-
състояние на своя местен район и която се съфинансира
от секция „Ориентиране“ на Европейския фонд за ориен-
тиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА). ЛИДЕР+ бе
предшестван от ЛИДЕР I и II.

Програмата ЛИДЕР+ действа в рамките на срока на струк-
турните фондове 2000—2006 г. (но позволява някои про-
екти да продължат до края на 2008 г.) и целта и е да насър-
чи и подкрепи действащите лица в селските райони да
помислят за потенциала на своярайон в дългосрочен план.
Тя се стреми да насърчи реализирането на интегрирани,
висококачествени и оригинални стратегии за устойчиво
развитие, предназначени да насърчат експериментиране-
то с нови начини за:

подчертаване на природното и културно наследство;•
укрепванеиразнообразяваненаикономическатасреда,•
за да се допринесе към създаването на нови работни
места;
подобряване на организационните умения на общност-•
та.

Преди разширението от 2004 г. в Европа имаше 893местни
инициативни групи (МИГ) по ЛИДЕР+. В някои от държави-
те-членки, присъединили се към ЕС след 2004 г.,МИГ вече
работеха по мерки от вида на ЛИДЕР.

Програмата ЛИДЕР+ бе разработена около четири главни
теми:

оптимално използване на природните и културните•
ресурси, включително повишаване на стойността на
защитените зони по „Натура 2000“;
подобряване на качеството на живот в селските райо-•
ни;
добавяне на стойност към местните продукти, по-спе-•
циално чрез улеснен достъп до пазарите за малки про-
изводствени единици чрез колективни дейности;

използване на ново ноу-хау и нови технологии за пови-•
шаване на конкурентоспособността на продукти и ус-
луги в селските райони.

Моля посетете: http://ec.europa.eu/leaderplus за повече ин-
формация относно правната база и отпуснатия на ЛИДЕР+
бюджет.

Защо най-добрите практики?

Настоящатапубликациядопълва списаниеЛИДЕР+ (Leader+
Magazine) като средство за популяризиране на най-успеш-
ното прилагане на стратегии за местно развитие, финан-
сирани по ЛИДЕР+.

Логично е най-добрата практика в ЛИДЕР+ да се измерва с
успешното прилагане на подхода ЛИДЕР.

Седем критерия съставят подхода
ЛИДЕР:

1. Подход, основан на района■

Той изисква да се създаде политика за развитие, основана на
специфичните за даден районместоположение, силни и сла-
би страни. В ЛИДЕР+ този район представлява сравнително
хомогенна местна селска територия, която се характеризира
с вътрешно социално единство, обща история и традиции,
чувство за обща идентичност и др. Основаният на района
подход става все по-популярен, като „основните действащи
лица“ на местно равнище разбират важната роля на местни-
те ресурси за постигане на устойчиво развитие.На равнище
МИГ основаният на района подход спомага да бъдат опреде-
лени по-добре действащите лица в дадения селски район.

2. Подход „отдолу нагоре“■

Той има за цел да насърчи вземането на решения с активно
участие на местно равнище за всички аспекти на политика-
та за развитие. Така ще се гарантира участието на местните
действащи лица, включително общността като цяло, групи

Въведение
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с икономически и обществени интереси и представители
на публични и частни институции. Подходът „отдолу наго-
ре“ разчита на две основни дейности— раздвижване (т.е.
поощряване на дейностите) и обучение на местните общ-
ности— и се реализира на различни етапи от програмата.
На проектно равнище е важно проектът да е иницииран от
местни действащи лица и да са проведени обсъждания с
населението, което ще бъде засегнато от дейностите.

3.■ Подход на партньорство и местната
инициативна група (МИГ)

МИГ е организация на публични и частни действащи лица,
обединенивпартньорство, коетоопределя съвместна стра-
тегия и местен план за действие за развитието на района
по ЛИДЕР+.МИГ е една от най-оригиналните и стратегичес-
ки характеристики на подхода ЛИДЕР. Притежаваща екип
от професионалисти, правомощия за вземане на решения
и доста голям бюджет,МИГ представлява нов тип органи-
зация, койтоможе да окаже значително въздействие върху
институционалното и политическо равновесие на съответ-
ния район.

Местните инициативни групи предоставиха на местните
действащи лица подходящимеханизми за участие, повиша-
ваненаосведоменосттаиорганизациявползанаразвитието
населскитерайони.Разпределениетона задачитеиотговор-
ностите между партньорите (организации по програмата,
МИГ, членове на МИГ) трябва да е ясно и прозрачно.

4.■ Новаторство

В допълнение на концепцията ЛИДЕР и нейното прилагане
в тази област, което само по себе си е новаторско, иници-
ативата изисква и дейностите да са новаторски. Те могат
да бъдат: дейности за популяризиране на местните ресур-
си по нови начини; дейности, които представляват интерес
за местното развитие, но не са обхванати от други полити-
ки за развитие; дейности, които предлагат нови решения
за преодоляване на слабостите и проблемите в селските
райони; или дейности, които създават нов продукт, нов
процес, нови форми на организация или нов пазар.

Новаторството е въплътено и в компонентите на програ-
мата за педагогическа дейност и създаване на мрежи: раз-
пространяване на информация сред други групи действащи
лица, които търсят вдъхновение от постиженията на други
места или искат да осъществяват съвместни проекти.

5.■ Интегриран подход

Дейностите и проектите, включени в местния план за
действие, са свързани и съгласувани като единно цяло.
Интеграцията може да се отнася до дейности, провеждани
в един сектор, до всички програмни дейности или специ-
фични групи от дейности или, което е най-важно, връзки
междуразличните икономически, социални, културни, еко-
логически действащи лица и сектори в района.

6.■ Работа в мрежа и сътрудничество между
районите

Като улеснява обмена и разпространението на информа-
ция за политиките за развитие на селските райони, както
и разпространението и обмена на добри практики и но-
ваторски стратегии и дейности, мрежата на ЛИДЕР цели
да ограничи изолацията на МИГ и да създаде източник на
информация и анализ на дейностите. Като допълнение
към съществуващите европейски и национални мрежи
някои МИГ се организираха спонтанно в неофициални
мрежи.

Друга съществена част от ЛИДЕР е сътрудничеството меж-
ду селските райони. Сътрудничеството между районите
може да бъде международно, но може да се осъществи и
между райони в една държава-членка (вътрешнотерито-
риално). ВЛИДЕР+ е заделен специален бюджет за проекти
за сътрудничество (дейност 2).

7.■ Местно финансиране и управление

Прехвърляне на голяма част от отговорностите за вземане
на решения за финансиране и управление върху МИГ е
друг ключов елемент на подхода ЛИДЕР. Степента на авто-
номия на МИГ обаче е твърде различна в зависимост от
конкретния вид организация и институционалната среда
в държавата-членка.

Ето защо този критерий трябва да се разглежда за всеки
един случай поотделно при различните административни
условия.
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Методика на събиране и подбор на добри
и най-добри практики
Ежегодно и с помощта на звената на националните мрежи ЛИДЕР+
Contact Point, със съдействието на експерти, събира добри практики
сред проектите по ЛИДЕР в ЕС и подбира някои от тях за включване в
базата данни за добри практики на уебсайта на ЛИДЕР+: http://ec.europa.
eu/leaderplus

За да направи още по-видима работата по ЛИДЕР+, Обсерваторията на
ЛИДЕР+ реши да допълни информацията в тази база данни, като издаде
специална публикация, наречена „Избрани най-добри практики по ЛИ-
ДЕР+“. Тази публикация представлява третата селекция на най-добри
практики и се базира на селекцията, извършена за 2007 г. Първите две
публикации с 21 и 25 най-добри практики бяха издадени по-рано.

Използван бе следният метод: първо, Contact Point проведе SWOT анализ
(т.е. силни страни, слаби страни, възможности, заплахи) в държавите-
членки за състоянието на добрите практики. Основните партньори в
държавите-членки за този анализ бяха звената на националната мрежа
(ЗНМ). В резултат на анализа бе установено, че критериите за откриване
на добри практики навсякъде бяха тясно свързани със седемте елемен-
та на ЛИДЕР+.Обсерваторията ЛИДЕР+ добави още два европейски кри-
терия, които подчертават европейския аспект на ЛИДЕР+: преносимост
(годност за прилагане на друго място) и устойчивост.

След това ЛИДЕР+ Contact Point започна да събира примери от държа-
вите-членки. За да се постигне „честен резултат“, бе възприет подход,
който да отчита тематичното разнообразие, типа на проекта и географ-
ското равновесие, наред със свързаните със съдържанието критерии,
определени от подхода ЛИДЕР. Подборът на настоящите 25 най-добри
практики от всички избрани 98 добри практики за 2007 г. също се базира
на концептуално, тематично и географско равновесие.

Този трети подбор няма претенции да е изчерпателен, тъй като се прави
ежегодно и четвъртото (последно) издание предстои.
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Контекст на проекта

Районът наМИГ Vorarlberg се намира в алпийските долини.
В него живеят множество пътуващи работници, което съз-
дава проблеми пред икономическотому развитие.Същест-
вуват ограничени възможности за даване на работа на
жени. В района липсват подходящи производствени поме-
щения и инфраструктура. Но добре запазеният, културен
и естествен ландшафт на областта осигурява множество
възможности за развитие по програмата ЛИДЕР+.

МИГ има седем ключови приоритетни области, които се
фокусират върху разнообразен кръг от теми, обхващащи
естествените и културни ресурси на района като неговите
гори, води и кулинарно наследство.МИГ иска да погледне
и отвъд непосредствените си грижи и да се заеме с меж-
дутериториално сътрудничество. Нейните цели са: да се
научат хората да ценят своята околна среда не само като
източник на лично удовлетворение, но и да изграждат и
развиват регионалната идентичност и творчески способ-
ности. Това означава да се насърчи търговското и устойчи-
во използване на природните и културни ресурси с цел
увеличаване на заетостта, като същевременно се запазва
качеството на живота в района.

АВСТРИЯ

Бъдеще за дърводелската професия

Факти за територията

Население: 64 468жители●

Площ: 1716 км2●

Гъстота на населението: 38жители/км2●

Брой на общините: 51●
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Бъдеще за дърводелската професияt

Защо този проект е добра практика?

Темата „Срещи с гората“ бе избрана като ключова за МИГ,
тъй като дървеният материал е главен източник на препи-
тание в региона. Казано общо, работата с гората е важна
тема, тъй като тя играе значителна роля в защитата на при-
родата, водата и земеделските зони. Проектът направи
важен принос към този сектор и вля жизнена енергия в
дървопреработвателната икономика на Vorarlberg.

Проектът възприе подхода „отдолу нагоре“, като насърчи
широко сътрудничествомежду предприятията. В него бяха
включени много хора.МИГ покани специалисти по дървен
материал за организирано от нея обсъждане на проекта в
рамките на специфичен „кръг“ от експерти (с акцент върху
проекти, свързани с горското стопанство). Кръгът от спе-
циалисти взе под внимание по-широкия спектър от идеи
и осигури високо равнище на взаимно разбирателство.

Проектът има множество новаторски аспекти. Неговите
семинарноориентирани учебнимодули преди това не бяха
достъпни за стажантите дърводелци.Методите за обуче-
ние обхванаха широк кръг от теми. Бяха използвани нови
начини за преподаване, които станаха популярни (напри-
мер някои от стажантите достигнаха до равнище да участ-
ват успешно в проверочни изпити в чужбина).

Възможността за пренасяне на опита в други алпийски
райони е очевидна, но изисква високо равнище на лична
ангажираност. Като част от проектаNENA (мрежа на алпий-
ските предприятия) на програматаALPINE Space на Interreg
IIIB бяха направени опити да се улесни преносимостта в
други алпийски райони.

Понастоящем в схемата за стажуване на дърводелци са
включени допълнителни модули. Като част от проект на
Interreg IIIB учебнитемодули се развиват и вмеждународен
план, което ще усили обмена на стажанти. През 2007 г. е
планиран международен обмен с млади хора от регионите
на Пиемонте в Италия и Лион (Франция), койтоще осигури
още възможности за работа в мрежа и обмен на езици и
култура.

Описание на проекта

1. Кратка история на проекта■

Група малки и средни предприятия (МСП), включващи око-
ло 110 майстори дърводелци, установи че става все по-
трудно да се привлекат нови стажанти в професията. До
неотдавна броят на младите хора, кандидатстващи за ста-
жанти, намаляваше непрекъснато. Поради това гилдията
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Бъдеще за дърводелската професияt

на занаятчиите стигна до заключението, че имиджът и
престижът на дърводелския занаят трябва да бъдат подо-
брени, за да се привлекат повече млади хора в сектора.

Осъзнато бе освен това, че е необходимо социалната ком-
петентност да бъде по-твърдо закрепена в схемите за ста-
жуване.Поради това групата реши да разработи коопери-
рана програма за стажуване.

2.Основни дейности■

Бъдеще за дърводелската професия е широка образовател-
на програма, обхващаща няколко учебни модула, която се
прилага от няколко строителни компании във Vorarlberg,
работещи с дървен материал (МСП) и доставчици на дървен
материал (собственици на дървен материал и гори, дървос-
екачи и т.н.). ЛИДЕР+ спомогна за разработване на триколо-
нен модел, който се прилага в обучението на стажантите.

В допълнение към обучението в предприятията и в колежа
стажантите учат и развиват умения в специфични области
на занаята и социалната компетентност.Модулите на учеб-
ната програма са разпределени за период от три години:

Първата година се състои от тематични седмици,фоку-•
сирани върху „познанияподърводелство“. Те предлагат
сътрудничество между предприятията в областта на
занаята, теорията и развитието на личността. Всички
ученици, които завършват първата година, вземат учас-
тие в тематична седмица в алпийска хижа. Различни
дърводелци, преподаватели от колежа и инструктори,
действащи като инспектори и инструктори по общува-
не, също са на това място през цялата седмица. Най-
хубавото нещо в края на седмицата е туристически
преход през каньон, който изгражда колективен дух и
е чудесно преживяване. През първата година младите
хора интензивно усвояват занаятчийски умения. Резул-
татите от тяхната работа (изработени от дърво предме-
ти за социални заведения) се продават, обявяват на
търг или даряват в края на тематичната седмица.
Втората година от стажуването е основана върху прак-•
тически семинари. Учениците прекарват седмица в ста-
жантска работилница, където се грижат за собствената
си работа и придобиват ключови умения в различни
сектори.
През третата година стажантите преминават специална•
иновативна програма за обучение. Под името „Auf der
Walz neu“ (По новия път) те пътуват около десет дни в

различни страни, посещавайки обекти, изработени от
дървен материал, и предприятия, за да придобият нов
опит и умения.

Освен семинарите, описани по-горе, на разположение са
и допълнителни образователни модули за периода на ста-
жуване.Организират се десет полудневни семинара, всеки
от които разглежда различни теми, свързани с по-нататъш-
ното образование, строителнатафизика и квалифицирания
персонал.

3. Конкретни реализации и резултати■

В първиямодул на програмата взеха участие 125 стажанти
от 51 предприятия.Освен работата, изпълнявана в колежа
и в конкретни предприятия, схемата за подготовка на ста-
жанти добави и разработи специална тематична практика
и усвояване на умения.

Проектът гарантира, че стажантите се обучават на най-ви-
соко равнище, като по този начин се превръщат във висо-
ко мотивирани служители. Това гарантира, че в целия про-
ект се постига качествена работа с дървения материал.
Проектът ЛИДЕР+ определено помогна за повишаване на
броя на стажантите в дърводелската професия и броят на
професионалистите нарасна от 28 на 43 за първата година
на стажуване.

Като общ резултат до декември 2006 г. бяха обучени най-
малко 500—600 стажанти.

4. Възникнали проблеми/извлечени поуки■

Общо казано, по време на проекта нямаше проблеми. Съ-
трудничеството и работата в мрежа между районите по-
могнаха да се преодолеят различията и улесниха постиже-
нията на проекта.

5. Добавена стойност на проекта, осигурена■

от ЛИДЕР+

ЛИДЕР+ изигра огромна роля за прилагането на този
проект. Една от фокусните точки в стратегията на МИГ
(която се наблюдава и обсъжда от група или „кръг“ от
експерти в МИГ) се нарича „срещи с гората“, при която
МИГ се стреми да поддържа развитието на качеството и
да намира възможности за съвместни дейности и сътруд-
ничество.
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Този проект със сигурност постигна целта по отношение на
темата за дърводелството и показа, че изграждането на
привлекателен имидж и повишаването на квалификацията
са ключът към подпомагането на икономиката.Освен това,
чрез новаторски съставената стажантска програма, обуче-
нието и цялата дърводелска професия станаха по-привле-
кателни, което доведе до по-високо равнище на квалифи-
цирани работници и възможности за намиране на работа.

Бъдеще за дърводелската професия

6. Продължителност■

Проектът започна през септември 2001 г. и завърши в края
на февруари 2006 г.

7. Бюджет■

Бюджетът на проекта бе 570 475 EUR, които включваха
285 237,50 EUR от ФЕОГА и 285 237,50 EUR от частни източ-
ници.

Данни за контакт с МИГ

Наименование на МИГ: Entwicklungsverein Natur- Und
Kulturerbe Vorarlberg

Лице за контакти: Franz Rüf
Адрес: Alberschwende Hof 19, А-6861 Alberschwende

Телефон: (43-5579) 71 71-0
Факс: (43-5579) 71 71-71

Електронна поща: leader@leader-vlbg.at
Уебсайт: www.leader-vlbg.at

Данни за контакт с местния оператор

Име на организацията: Innung BgA

Лице за контакти: Flavia Hollburg
Адрес: Wichnergasse 9, А-6800 Feldkirch

Телефон: (43-5522) 30 52 44
Факс: (43-5522) 30 51 09

Електронна поща: hollburg.flavia@wkv.at
Уебсайт: www.holzbauzukunft.at

СнимкитесапредоставениотМИГEntwicklungsvereinNatur-
Und Kulturerbe Vorarlberg
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Контекст на проекта

Районът Sauwald е разположен в дефилето наДунав между
Passau и завоя на Дунав при Schlögen от страната на Горна
Австрия. Подчертан от подножието на Бохемските плани-
ни, теренът стръмно се издига от 250м надморска височи-
на (при Дунав) до 900 м (при Haugstein). Районът Sauwald
не е обособена горска област, а има по-скоро алпийски
характер, с планински ливади и откъснати гористи обла-
сти.

Селският характер на района е силна страна, която всъщ-
ност е била разглеждана много години като слаба. Селска-
та икономика сега излиза на преден план с високото тър-
сене на качество (www.sauwalderdaepfel.at), въпреки че
някои предприятия като JoskoWindows или Schwarzmüller
Truck and Trailer Superstructures са вече известни имена на
международния пазар.До голяма степен деловият пейзаж
е съставен от много малки фирми с по трима служители
или по-малко.

Факти за територията

Население: 16 593жители●

Площ: 238 км2●

Гъстота на населението: 70жители/км2●

Брой на общините: 9●

АВСТРИЯ

Разходка сред короните на дърветата

© Verein Baumkronenweg
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Разходка сред короните на дърветата

Целта на развитието и визията за района е да се представя
като „зона за почивка от ХХІ век на крачка от вас“.МИГ ус-
пешно реализира много проекти, за да улесни тази цел
(например уебсайт, разказващ на посетителите и на мест-
ните хора за специалните атракции в района, който се из-
ползва и като платформа за координиране на развитието
на района).

Защо този проект е добра практика?

Проектът използва вътрешния потенциал на горската об-
ласт за целите на отдиха в местен мащаб, който се свързва
много добре с ландшафта и с подхода, основан на района.
Високият дял на гората (около 45%), който е билразглеждан
като традиционна слабост на района (поради слабия потен-
циал за индустриално усвояване и лоша инфраструктура),
се превърна в предимство чрез развитие на туризма.

Сътрудничеството междуМИГ и Johann Schopf (местен фер-
мер) се характеризира с ясно разделяне на ролите.МИГ има
консултантски уменияпомениджмънта и ноу-хау за възмож-
ностите, които се откриват чрез ЛИДЕР+. Екипът на Johann
Schopf има мотивацията и готовността да поеме риск чрез
използване на техния собствен капитал за инициативата.

Проектът е изключително новаторски, защото създаде нов
вид преживявания в пешеходния туризъм— разходка по
пътека сред короните на дърветата.Пешеходната пътека е
новаторска дървена конструкция, в която са реализирани

традиционните занаятчийски умения на местните дърво-
делци. Те са създали и значителна добавена стойност. Тъй
като проектът създаде нов голям източник на доходи за
района, другите малки предприятия, ориентирани към ту-
ризма, също печелят от него.Населението освен това въз-
върна вярата си в благоприятния икономически обрат и
сега се гордее със своя район.

Нарастващата популярност на района доведе до мисълта
за стратегическо интегриране на проекта с други институ-
ции. Досега са проведени консултации с четиристотин
компании дали районът да не бъде превърнат в обединена
туристическа зона. Установени са контакти с туристически
асоциации, компании за кетъринг, хотели и някои други
предприятия.

Идеята на проекта е преносима и в други селски райони,
като вече има друга МИГ в района Баварска гора, която
възнамерява да построи пешеходна пътека за разходка
сред короните на дърветата.МИГ Sauwald гледа позитивно
на тази инициатива, а не като на конкуренция. Важно е да
съществува добро разстояние (около 100 км)между двете
пешеходни пътеки за разходка сред короните на дървета-
та, за да могат двете места да поддържат достатъчен брой
свои посетители.

Постигната бе икономическажизненост и всички печалби
са реинвестирани в целия район за поддържане на сама-
та пешеходна пътека, за разширяване и за целеви реклам-
ни кампании. Проектът бе развит от различни групи по

© Verein Baumkronenweg © Regionalverband Sauwald,Thomas Müller
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Разходка сред короните на дърветата

интереси.Неговият собственик е организацията с идеал-
на цел Treetop Walk Association, която е основана върху
критериите за устойчиво развитие.

Описание на проекта

1. Кратка история на проекта■

В края на 2000 г. / началото на 2001 г.МИГ създаде специ-
фични изследователски групи. По това време районният
мениджър представи идеята за създаване на необикнове-
на пешеходна пътека, известна като Baumkronenweg
(пътека сред короните на дърветата). Идеята остана „спя-
ща“ за известно време, докато група хора от Kopfing im
Innkreis, ръководени от местнияфермер Johann Schopf, не
осъзнаха потенциала на проекта и не се свързаха с МИГ с
конкретни планове за реализирането му.

2.Основни дейности■

Проектът е значителна инициатива по програмата ЛИДЕР+
и бе включен като приоритет в плана за регионално раз-
витие наМИГ. Той бе приложен чрез подхода „отдолу наго-
ре“ от група местни хора, включваща кмета, фермери, ле-
кари, учители, горски лесничеи, студенти и т.н.

Почти цялата инвестиция за построяване на пешеходната
пътека сред короните на дърветата остана в района. Про-
ектът използва местни продукти,местен дървен материал
и местни строители. Разработени бяха два главни маршру-
та за разходка на хората сред короните на дърветата: един,
който минава през млади дървета и достига височина 10
метра над земята и втори, който покрива разстояние от сто
и седемдесет метра и достига височина 24метра.Пешеход-
ната пътека се състои от различни елементи, включително
висящмост, дългашестдесет метра „суха пързалка“, дървен
лабиринт, две „къщи на Тарзан“ с условия за настаняване
(тридесет ишест легла), лисича бърлога и обезопасенимес-
та за упражнения по балансиране.Освен това има и звуко-
ва система за усилване на звуците от гората.

3. Конкретни реализации и резултати■

Поразителният успех на пешеходната пътека сред коро-
ните на дърветата стана очевиден дори преди официал-
ното и откриване. По време на строителството хиляди
посетители се тълпяха на строителната площадка, което

предизвика широка популярност на пътеката чрез устни
разкази още на ранен етап. Това, заедно със съобщенията
на медиите в страната и чужбина, осигури добра реклама
на пешеходната пътека сред короните на дърветата още
на ранен етап.

Една година след откриването и бяха създадени 22 работ-
ни места (включително на непълен работен ден, подходя-
щи за жени) благодарение на интензивния поток от посе-
тители. Броят на новосъздадените работниместа вероятно
ще нарасне в идния сезон поради повишеното търсене на
екскурзиите с водачи и специалните предложения за групи
от посетители. Главният инициатор, Johann Schopf, стана
туристически предприемач, тъй като осигурява продукти
от своята ферма на гостите на пешеходната пътека сред
короните на дърветата.

Проектът доби голяма популярност сред местните хора и
туристите. Още през втората половина на 2005 г. имаше
162 000 посетители, а през 2006 г. те бяха 200 000 (и повече
от 200 000 през 2007 г.). Спечелените пари от тези посети-
тели бяха използвани за разширяване на пешеходната пъ-
тека сред короните на дърветата.Освен очевидните аспек-
ти на забавление тя има и образователна стойност. Пре-
ходът сред природата дава информация за биологията на
дърветата, различните горски видове, тяхното икономиче-
ско приложение и природните кръговрати в гората.

4. Възникнали проблеми/извлечени поуки■

Проектът и групата по изпълнение имаха толкова силно
въздействие, че МИГ положи допълнителни усилия във
финансово и административно отношение.Програмата бе
планирана, приложена и изяснена за рекордно кратко вре-
ме. Нямаше проблеми с утвърждаването на проекта, тъй
като бе вписан като ключов приоритет в плана за регио-
нално развитие.

Административната страна на проекта обаче се осъществи
бавно и уморително поради размера му, което доведе до
закъснение при подаване на нужните документи.

5. Добавена стойност на проекта, осигурена■

от ЛИДЕР+

Проектът оказа значително финансово влияние върху
частните ресурси, особено в сферата на туризма. Разход-
ката по пътеката сред короните на дърветата е вълнуваща,
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интересна и поучителна и създаде значителен брой ра-
ботни места и доходи за местната икономика.

Голяма част от добавената стойност, създадена от проекта,
бе запазена за района. В правилниците е посочено, че пе-
чалбата ще се реинвестира в района. Проектът създаде
огромна верига от дейности с непряка добавена стойност,
която стимулира икономиката на района.

6. Продължителност■

Проектът започна през януари 2005 г. и завърши в края на
юни 2005 г.

Разходка сред короните на дърветата

7. Бюджет■

Бюджетът на проекта бе 762 153 EUR, които включваха
299 464 EUR отФЕОГА, 185 512 EUR от национално публично
финансиране и 277 177 EUR от частни източници.

Данни за контакт с МИГ

Наименование на МИГ: Regionalverband Sauwald

Лице за контакт: Thomas Müller
Адрес: St. Aegidi 10, А-4725 St. Aegidi

Телефон: (43-7717) 200 88
Факс: (43-7717) 35 54

Електронна поща: office@sauwald.at
Уебсайт: www.baumkronenweg.at; www.sauwald.at

Снимките и илюстрацията са предоставени отМИГ
Regionalverband Sauwald

© Verein Baumkronenweg
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Контекст на проекта

Районът наМИГ включва ниско разположените алувиални
плата Brabant и Hesbaye, които се характеризират с ланд-
шафт, съставен от земеделски равнини и зелени долини.
Общините са пресечени от реките Gette и Dyle. Повечето
къщи са построени от тухли и камък от Gobertange.

Районът се намира в покрайнините наБрюксел, в съседство
с Фламандския регион. През последните две десетилетия
се извърши съществена демографска промяна, която до-
веде до значително повишение на средните годишни до-
ходи на глава от населението и силно покачване на цените
на недвижимата собственост. Земеделието все още е глав-
ната икономическа дейност в селските райони и е основа-
но предимно на фермерство, развивано върху обработва-
еми земи.

Приоритетите на МИГ са фокусирани върху: природа и
околна среда; културно наследство; туризъм иместни про-
дукти.

Защо този проект е добра практика?

Подходът, основан на района, е в сърцевината на този про-
ект. Canton de Jodoigne се сблъска със загуба на своята
идентичност, превръщайки се в летаргична жилищна зона
вследствие на своята близост с Брюксел. Ландшафтът бе
застрашен от процеса на урбанизация и възникнаха кон-
фликти между новопостроените сгради и земеделските
методи. Тези развития проявиха тенденция за изместване

Факти за територията

Население: 39 028жители●

Площ: 270 км2●

Гъстота на населението: 144жители/км2●

Брой на общините: 6●

БЕЛГИЯ

Повишаване на осведомеността за стойността на ландшафта
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на традиционните селскижители от новопоявилите се така
наречени „нови селяни“. Проектът разреши някои от тези
проблеми, като се зае не само с въпроса за замърсяването
на околната среда, но и като предложи решения за насър-
чаване на нейното единство и развитие. Той позволи на
местните общини да се отъждествят със своите местни
райони и да се включат в тяхното развитие.

МИГ проведе дискусии с местните заинтересовани лица по
структурата и планирането на проекта. След това бе съз-
даден надзорен комитет за прилагане и разпространение
на дейностите по проекта. Членовете на комитета бяха от
различни обществени среди, включително:местни органи;
отделни лица, интересуващи се от въпроси на околната
среда; шестте общини; сдружения за околната среда; ар-
хитекти; фермери и т.н.

Проектът възприе подхода „отдолу нагоре“, като местните
лица, заинтересовани в управлението на околната среда,
бяха поканени да се включат в надзорния комитет. Бяха
проведени и редовни съвещания с местните съвети за спо-
деляне на информация по въпросите за наследството на
ландшафта и бяха подобрени съобщителните връзки.Мест-
ното население бе информирано за проекта, а резултатите
от изследванията бяха широко разпространени.

Проектът бе изключително новаторски зашестте общини,
включени в него. Методологията и нейното приложение
са новаторски за Валонския регион, а нейната дирекция
по планиране на използването на земята е особено заин-
тересувана от реализиране на идеите и от резултатите от
проекта.

Проектът проведе дейности и по визуалния имидж на
района, което само по себе си е интегриран подход.
Ландшафтът е част от всички дейности и сектори, тъй като
пази спомени от миналите и сегашни развития на областта.
Проектът осигури много възможности за връзка с другите
дейности в района, по-специално тези, които се отнасят за
стратегията на местнатаМИГ (например природа, култура
и земеделие).

МИГ осъществи обмен и контакти с други МИГ във Валон-
ския регион на Белгия и освен това подготви международ-
но сътрудничество с една френскаМИГ. Това разшири кръ-
га на работата, вече извършена по отношение на ландшаф-
та, чрез развиване на дейности по обучение на местни
екскурзоводи и създаване на интерактивни образователни
материали за деца в училищна възраст, които им помагат
да опознаят своята околна среда. Изградени бяха и други
връзки, фокусирани върху средствата за наблюдение на
ландшафта.

Икономическата устойчивост на проекта е принципно
свързана с поддръжката, получена от районните и местни-
те власти за предприемане на последващи инициативи.
По-интересна сред тях е създаване на наблюдателен пункт
за ландшафта, който общините ще могат да посочват като
пример за добра практика при справяне с техните собст-
вени проблеми. В момента върви строителството на на-
блюдателния пункт, който се разработва съвместно с дру-
гиМИГ във френско-белгийския граничен регион.Целта е
да се продължи първия подход, поддържан от ЛИДЕР+, и
да се установи устойчива перспектива за целия ландшафт
на района Canton de Jodoigne.
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Повишаване на осведомеността за стойността на ландшафта

Описание на проекта

1. Кратка история на проекта■

След информационната кампания на ЛИДЕР+ сдружението
Action Environment Beauchevain (AEB) представи идеен про-
ект, свързан с въпросите на ландшафта. Идеята бе да се
разработи проект, който взема под внимание цялата тери-
тория на МИГ.

Целите на проекта са: да се повиши осведомеността за
стойността на наследството на ландшафта в района; да се
покаже, че трябва да се отдели повече внимание на жизне-
ната среда; да се подобри имиджа на района като цяло.
Работейки в тази насока, проектът ще установи най-добри
практики за управление на развитието на ландшафта. Това
е свързано пряко със стратегията наМИГ, която се развива
по три главни оси: култура, природа и земеделие.

2.Основни дейности■

Проектът има четири главни етапа. Първият бе проведен
между март 2004 г. и февруари 2005 г., когато бяха опреде-
лени техническите условия и референтните материали за
проекта.Между 2005 г. и март 2006 г. бе проведено проуч-
ване от външен консултант. От март 2006 г. до септември
2007 г. бе изпълнена програмата за ландшафта и от септем-
ври 2007 г. нататък е планирано разпространение на ре-
зултатите.

Главното проучване включваше анализ и оценка на ланд-
шафта, неговата предишна динамика и възможните бъде-
щи насоки. Заключенията от проучването на ландшафта
произведоха два резултата.Първо, бяха направени препо-
ръки за планиране и управление на ландшафта и второ,
бяха представени поредица от примерни случаи, които
илюстрираха програмата в детайли чрез предоставяне на
конкретни примери.

Резултатите ще бъдат разпространени чрез подвижна из-
ложба, коятоще покаже резултатите от проекта на различ-
ни места в района наМИГ.Намерението е с нея да се пови-
ши осведомеността сред местните жители за стойността
на ландшафта. Резултатите целят освен това да се покажат
нуждата от запазване на наследството на територията и
начините това да бъде постигнато.

3. Конкретни реализации и резултати■

Главните резултати, които вероятно ще имат въздействие
върху района, могат да бъдат обобщени, както следва.

Резултатите от оценката на ландшафта на района са в•
заключението на проучването. Те са представени чрез
карта, която илюстрира разнообразието на ландшафти-
те в района. Пет цветни зони в картата показват колко
атрактивна е околната среда. Този начин на представяне
на резултатите е лесен начин за осведомяване на мест-
ните хора, тъй като ясно показва проблемните области.
Картите предизвикаха дискусии сред местните хора.
Проучването включва препоръки по управлението на•
ландшафта, насочени към общините и местните жители.
Бяха разработени осемнадесет конкретни примера,•
които показват диапазона на въпросите, свързани с
ландшафта в района. Те подчертават проблемите и въз-
можните решения чрез практически примери и подхо-
дящи средства за управление. Конкретните примери
бяха илюстрирани с фотографии, карти, технически ко-
ментари и справки. За всяка от шестте общини в райо-
на на МИГ бяха избрани по три конкретни примера и
тези примери бяха разпространени между общините.

Главните въздействия от резултатите на проекта се виждат
от засиленото участие на общините в процеса на консул-
тиране и дискусии. Това бе постигнато чрез управляващия
комитет и срещите за представяне на резултатите от про-
учването, организирани във всяка община.

В края на програмата за ландшафта някои общини прояви-
ха допълнителен интерес към проекта, по-специално към
конкретните примери, и показаха желание да се заемат с
някои от проблемите при планиране на използването на
земята и други дейности.

4. Възникнали проблеми/извлечени поуки■

Една от главните трудности на проекта бе поддържане на
балансирана ангажираност между общините в процеса на
контрол и дискусия. Съществуваха специфични въпроси,
отнасящи се до: качеството на ландшафта в жизнената сре-
да и различните средства за управление на равнище об-
щина;мащаба на изследването, тъй като някои не го считат
за приложим поради участието на само шест общини, и
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краткосрочната визия при планирането на използването
на земя от някои общини.

5. Добавена стойност на проекта, осигурена■

от ЛИДЕР+

Най-голямата стойност на този проект бе възможността да
се работи по взаимосвързани въпроси в рамките на района.
Осигури се възможността проектите да станат важен въпрос
в общините, тъй като местното население може да се иден-
тифицира чрез своето споделено наследство от ландшафта,
запазвайки при това еднакво равнище на развитие.

6. Продължителност■

Проектът започна през март 2004 г. ище завърши презюни
2008 г.

7. Бюджет■

Бюджетът на проекта бе 70 000 EUR, които включваха
31 500 EUR от ФЕОГА, 31 500 EUR от национално публично
финансиране и 7000 EUR от частни източници.

Повишаване на осведомеността за стойността на ландшафта

Данни за контакт с МИГ

Наименование на МИГ: Culturalité en Hesbaye
Brabançonne

Лица за контакти: Marie Langhendries / Erik Cuypers
Адрес: Grand Place 1, В-1370 Jodoigne

Телефон: (32-10) 24 17 19
Факс: (32-10) 81 59 67

Електронна поща: culturalite@skynet.be

Снимките са предоставени отМИГ Culturalité en Hesbaye
Brabançonne и Cooparch-R-U
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ДАНИЯ

Повишаване на доходите

в дребномащабното производство на храни в Дания

Факти за територията

Население: 57 567жители●

Площ: 1860 км2●

Гъстота на населението: 35жители/км2●

Брой на общините: 8●

Контекст на проекта

Районът наМИГ Sønderjylland се намира вюгозападния край
на Дания, близо до границата с Германия. Неговото населе-
ние намалява и икономическият растеж на района е бавен в
сравнение с останалата част на Дания. Безработицата в ра-
йона намалява и към момента 4 % от населението са безра-
ботни.По-голямата част от местното население е пряко заета
в земеделието (10 %), а много други професии са свързани
със земеделието (производство на храни, занаяти и т.н.).

Стратегията на местната МИГ се фокусира върху четири
главни области: местно производство на храни; биоенер-
гия; целогодишен туризъм и развитие на селата.

Защо този проект е добра практика?

Проектът възприе подход, основан на района, като участва-
щите МИГ наблегнаха върху значението на производството
на местна храна като ключ към развитието на селското сто-
панство в техните райони. Всички райони по програмата ЛИ-
ДЕР+ имат своя мрежа от местни производители на храни и
са съсредоточени върху общи дейности по маркетинг и ра-
бота в мрежа. Проектът се разглежда като нова инициатива,
която ще донесе знания и сътрудничество в цялата страна.

МИГ и подходът на партньорство бяха важни в рамките на
целия проект. Всички партньори (МИГ и мрежите на мест-
ните производители) видяха проекта като крайъгълен ка-
мък за бъдещото развитие и вземане на решения, тъй като
той насърчава междурайонното сътрудничество между
мрежите на местните производители на храни.
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Повишаване на доходите в дребномащабното производство
на храни в Дания

Новаторският аспект на проекта е в самото партньорство.
Активното въвличане на ключовите участници гарантира,
че дейностите на производителите допринасят за едно
устойчиво бъдеще.

Проектът бе резултат от подхода за работа в мрежа на ЛИ-
ДЕР и той не би могъл да бъде осъществен без активното
сътрудничество и координация между датските МИГ. Те се
срещат редовно с мрежите на производителите, за да об-
съдят всички най-нови развития и въпроси. Срещите и
мрежите бяха жизненоважни за обмен на знания и сътруд-
ничество между местните производители.

Проектът би могъл да се пренесе в подобни области, кои-
то насърчават дребното производство на храни.Подготвя
се втората фаза на проекта, която ще се съсредоточи вър-
ху пилотни дейности в местните райони и ще развие офи-
циална структура за сътрудничество между мрежите на
дребните производители на храни.

Проектът ще бъде устойчив, тъй като ще се опитва да на-
мира начини за повишаване на доходите за предприятия-
та. Резултатите от него ще бъдат споделени с всеки, който
се интересува от дребномащабен бизнес, свързан с произ-
водството на храни.

Описание на проекта

1. Кратка история на проекта■

Една от главните цели на МИГ Sønderjylland бе да се въз-
ползва от висококачественото дребно производство на
храни. МИГ предприе няколко стъпки, за да подпомогне
развитието на тази тема.

На национално равнище мрежата на датските производи-
тели на храни по ЛИДЕР+ бе сформирана през 2002 г. Цел-
та и бе да се обменя информация и да се развива сътруд-
ничество между дребните производители на храни в ця-
лата страна.Мрежата се фокусира върху маркетинг и дей-
ности в полза на своите членове, както и в споделяне на
опит. На тях обаче им липсваха знания по бъдещо плани-
ране и по-дългосрочни дейности и поради това този про-
ект бе приветстван от много производители на храни. На
национално равнище шест групи по ЛИДЕР+ предложиха
съвместна инициатива, която да оцени нуждите от дребни
производители на храни. Нейната цел бе да предложи ус-
тойчиви методи за работа на дребните производители,
които са членове на националната мрежа.

Мениджър на проекта бе Vifu, специализирана организа-
ция за рекламиране, квалифициране и обучение на дреб-
ни производители на храни. Новосъздадената мрежа
SønderjyskeMadglaeder за дребни производители на хра-
ни бе партньорът и в МИГ Sønderjylland.

2.Основни дейности■

Проектът предприе изследвания и проучвания, включва-
щи: анализ на съществуващи статистически материали
(например за икономическото състояние на сектора); ана-
лиз на резултатите от въпросника, изпратен на производи-
телите на храни (45 производители отговориха на въпро-
сите, свързани с нуждите на производителите) и интервю-
та с производители на храни, включващи преки въпроси
за техните нужди и изисквания.

Движещата сила на проекта, Vifu, организира семинар с
производителите през средния етап на проекта, за да се
обсъдят всички последващи стратегии, които могат да
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бъдат възприети в отговор на изследването. В семинара
взеха участие около 70 активисти и това доведе до издига-
не на нови идеи и предприемане на взаимни стъпки от
страна на производителите на храни.

Втората фаза на проекта започна да се оформя, очертавайки
нуждата от установяване на повече официални национални
мрежи за производителите на храни, като в същото време се
предприемат пилотни дейности за укрепване на местните
мрежи.Пилотнитедейности включвахапланове замаркетинг,
продажби, мениджмънт, пазаруване по интернет и т.н. Тези
предложения трябва да бъдат приети на последния семинар
с участието на производителите.Проектът още не е финали-
зиран и поради това не всички дейности са завършени.

3. Конкретни реализации и резултати■

Изследванията, предприети в първата фаза на проекта,
обхванаха специфичен районен анализ на нуждите на про-
изводителите на храни в Sønderjylland.Общите анализи по
проекта осигуриха ключови изходни становища за взема-
не на решения и помогнаха за подреждането по приоритет
на районните планове за развитие за дребните произво-
дители на храни.

Планирано е във втората фаза на проекта да се приложат по-
вече пилотни дейности в района, но те още не са утвърдени.

4. Възникнали проблеми/извлечени поуки■

Vifu и групата по управление на участващите МИГ осигу-
риха съответствие на дейностите по проекта с местните
интереси и нуждите на производителите. В общ план про-
ектът породи значителен интерес, особено в земеделския
сектор.

5. Добавена стойност на проекта, осигурена■

от ЛИДЕР+

Проектът е уникален пример за сътрудничество между
МИГ имрежите на дребните производители на храни.Чрез
установяване на партньорство междуМИГ и производите-
лите на храни в участващите региони бе гарантиран под-
ходът на ЛИДЕР, тоест всички участници да добавят стой-
ност към проекта. Проектът не би бил възможен без ини-
циативността на МИГ.

6. Продължителност■

Проектът започна през септември 2005 г. и завърши в края
на декември 2006 г.

7. Бюджет■

Бюджетът на проекта бе 150 700 EUR, които включваха
66 700 EUR от ФЕОГА и 84 000 EUR от национално публично
финансиране.

Повишаване на доходите в дребномащабното производство
на храни в Дания



20 Най-добри практики по ЛИДЕР+

Данни за контакт с МИГ

Наименование на МИГ: Sønderjylland

Лице за контакт: Karsten Hagel Jensen
Адрес: Kongevej 57, DK-6270 Toender

Телефон: (45) 74 72 86 05
Факс: (45) 74 72 81 39

Електронна поща: karsten@leadersja.dk
Уебсайт: www.leadersja.dk

Данни за контакт с местния оператор

Наименование на организацията: Vifu

Лице за контакт: Louise Hansen
Адрес: Nupark 51, DK-7500 Holstebro

Телефон: (45) 96 12 76 22

Електронна поща: lh@vifu.net
Уебсайт: www.vifu.net

Снимките са предоставени отМИГ Sønderjylland

Повишаване на доходите в дребномащабното производство
на храни в Дания



Контекст на проекта

Регионът Joensuun се намира в източната част на Финлан-
дия. Районът на ЛИДЕР е около град Joensuu в Северна
Карелия. Въпреки че самият град не е част от район по ЛИ-
ДЕР+, той е повлиял на околните селски райони, създавай-
ки променлив ландшафт: селски райони близо до града и
отдалечени селски райони. Един от главните въпроси за
МИГ Joensuun е да подпомогне развитието на съобщител-
ните връзки между града и отдалечените селски райони,
за да работят те в хармония.

21

Факти за територията

Население: 53 000жители●

Площ: 5692 км2●

Гъстота на населението: 9жители/км2●

Брой на общините: 7●

ФИНЛАНДИЯ

Кинокиса— филмов конкурс и фестивал

Най-добри практики по ЛИДЕР+
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Кинокиса— филмов конкурс и фестивал

Главна цел наМИГ е да е наясно с въпросите, които вълну-
ват местното население, и да ги отчете в своята стратегия
за развитие на селските райони. МИГ се фокусира върху
подобряването на качеството на живот в района и разви-
тието на малки предприятия, за да се подпомогне откри-
ването на нови работни места в областта.

Защо този проект е добра практика?

Проектът възприе подход, основан на района, като успеш-
но се кооперира с училищата и колежите в района и ги
насърчи да се включат в местното развитие. Той даде на
жителите на Outokumpu възможност да посетят местния
колеж, да се срещнат със служителите и да се запознаят с
работата на студентите. Фестивалът внесе нови дейности
в общината, което създаде нова икономическа активност.

Проектът възприе подхода „отдолу нагоре“. Един препода-
вател в местния колеж разкри нуждата от подобен проект,
а всички дейности бяха планирани и изпълнени от учащи-
те се с участието и на местната общественост.

Проектът бе новаторски, тъй като няма подобни фестива-
ли или конкурси за млади филмови автори в района. Такъв
вид събитие обикновено е насочено към професионали-
стите, така че бе отлична идея да се проведе фестивал в
полза на студентите и местната общност.

Възможностите за работа в мрежа в проекта бяха значи-
телни, тъй като филмовият конкурс бе проведен заедно с
други колежи въвФинландия, позволявайки на студентите
да споделят своя опит. Групата установи връзки и с Англия
по време на проекта.

Проектът има изгледи да стане постоянен. През периода
на проекта филмовият фестивал бе проведен четири пъти
от 2002 г. до 2005 г. с помощта и поддръжката на ЛИДЕР+.
През 2006 г.фестивалът получи поддръжка от други ресур-
си и има за цел да продължи на годишна основа.

Описание на проекта

1. Кратка история на проекта■

Идеята за проекта се зароди сред студентите при обсъж-
дане на една тема с госпожица Eija Petterberg, преподава-
телка по аудиовизуални комуникации при колежа North

Karelia в Outkumpu. Госпожица Petterberg осъзна, че няма
фестивали или други събития, в които студентите и млади-
те автори на филми от училищата въвФинландия биха мог-
ли да се срещат един с друг, да създават късометражни
филми, да споделят свои работи и опит, получавайки при
това съвети от професионалисти. Тя осъзна, че споделяне-
то на опит с различни колежи би било твърде полезно и с
образователна стойност за студентите.

В центъра на Outokumpu има стара изоставена мина. По
нея вече бе извършена работа, за да стане по-достъпна за
целите на туризма (например една от залите бе подновена
и използвана като театър през лятото), но стана ясно, че са
нужни нови идеи и дейности, за да се повиши използваем-
остта на мината по икономически устойчив начин. Проек-
тът използва мината, за да приеме част от филмовия фес-
тивал в своите помещения.

Освен това имаше нужда да се отворят вратите на колежа
за жителите на града, тъй като те нямаха много контакти
със служителите и студентите.

2.Основни дейности■

Главната дейност на проекта бе да се организира и реали-
зира филмов фестивал и конкурс.

Фестивалът по проекта се проведе през пролетта в периода
от 2002 г. до 2005 г. Всяка годинафестивалът се провеждаше
в течение на три-четири дни и включваше конкурс за късо-
метражни филми за студенти от различни колежи въвФин-
ландия. В конкурса участваха от тридесет до седемдесет
филма, които бяха прожектирани пред широката публика.

По време на фестивала бяха изнесени също и открити лек-
ции от признати професионалисти (например знаменити
кинорежисьори, продуценти и преподаватели). За студен-
тите бяха организирани семинари и музикални клубове, а
широката публика бе забавлявана по един интересен на-
чин. Всяка година фестивалът завършваше с церемония по
награждаване, на която бяха давани награди за най-добри
филми, а съдиите дадоха лични отзиви за младите филмо-
ви автори, участвали в конкурса.

Зафестивала бе създаден уебсайт, а събитието бе отразено
и по телевизията и местните радиостанции.

Фестивалните събития бяха провеждани главно в помеще-
нията на старата мина в средата на града, както и вместния
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Кинокиса— филмов конкурс и фестивал

киносалон. Дейностите бяха организирани от студентите
на колежа North Karelia, а ръководители бяха госпожица
Petterberg и един продуцент.

3. Конкретни реализации и резултати■

Фестивалът доби популярност както на местно равнище,
така и в национален мащаб.Младите филмови творци по-
лучиха огромно количество нови умения и опит от проек-
та и създадоха важни контакти. Някои от дейностите в
мрежа, които се проведоха по време на фестивала, дове-
доха до по-нататъшна работа по филми и създаване на
работни места за студентите.

След 2005 година бе създадено едно ново сдружение
Kinokulttuuri ry (за кинематографична култура) с цел орга-
низиране на фестивала в следващите години.

4. Възникнали проблеми/извлечени поуки■

При комбинирането на различните източници на пари
имашеизвестни административни затруднения, а проектът
изпита известни проблеми при набиране на средства от
частни източници. Тъй като проектът бе изпълняван от об-
ществен орган (колежът), неговият собствен принос бе
считан като обществено финансиране. Това намали под-
крепата на ЛИДЕР+ поради приетото въвФинландия огра-
ничение за 80 % публично финансиране и 20 % частен
принос. Този проблем бе решен чрез доброволен труд и
търсене на частни спонсори за фестивала.

Освен това сътрудниците на проекта научиха, че местната
реклама е също толкова важна, колкото националната.
Много важно бе да се популяризира и повиши местната
осведоменост по проекта, за да се получи поддръжка и
участие на местната общност.

5. Добавена стойност на проекта, осигурена■

от ЛИДЕР+

Добавената стойност е в това, че малко други програми
биха подкрепили такъв проект. Често са нужни много го-
дини, за да се създаде и организира нов фестивал, но но-
ваторската същност на ЛИДЕР+ позволи проектът да бъде
реализиранмного по-бързо.Фестивалите бяха голям успех
не само в полза на студентите, но и за местната общност
като цяло.

6. Продължителност■

Проектът започна през март 2002 г. и завърши в края на
декември 2005 г.

7. Бюджет■

Бюджетът на проекта бе 50 120 EUR, които включваха
14 948 EUR от ФЕОГА, 25 148 EUR от национално публично
финансиране и 10 024 EUR от частни източници.

Данни за контакт с МИГ

Наименование на МИГ: Joensuun Seudun Leader Ry

Лице за контакт: Mari Voutilainen
Адрес: Siltakatu 18, FI-80100 Joensuu

Телефон: (358-13) 610 00 20
Факс: (358-13) 610 00 21

Електронна поща: joensuu.leader@pp.inet.fi
Уебсайт: www.joensuu-leader.net

Данни за контакт с местния оператор

Наименование на организацията: North Karelia College,
Outokumpu

Лице за контакт: Eija Petterberg
Адрес: Lammenkatu 18, FI-83500 Outokumpu

Телефон: (358-50) 502 03 27
Факс: (358-13) 244 39 39

Електронна поща: eija.petterberg@pkky.fi
Уебсайт: www.pkky.fi/resource.phx/pkky/English.htx

Илюстрацията е предоставена отМИГ Joensuun Seudun
Leader Ry
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Факти за територията

Население: 48 000жители●

Площ: 10 400 км2●

Гъстота на населението: 5жители/км2●

Брой на общините: 10●

Контекст на проекта

Районът по ЛИДЕР+ Keskipiste обхваща подрайонитеNivala
Haapajärvi и Siikalatva. Разположен е в СевернаФинландия,
а ландшафтът е равнинна обработваема земя.Исторически
селищата са възникнали по течението на реките Kala, Pyhä
и Siika, които текат през района.

Това е област с преобладаващо земеделско производство.
Въпреки че средната възраст на населението е относител-
но ниска, районът е неблагоприятно засегнат от насочена
навън миграция. Ключовото предизвикателство за района
е разнообразяването на неговата селска промишленост.

Целта на програмата по ЛИДЕР+ за района Keskipiste е да
развие икономическия, социалния и културен живот в ра-
йона, за да се подобри качеството на живот в него. МИГ
цели да насърчи откриването на нови предприятия, да по-
добри икономическите резултати и да повиши местното
сътрудничество и взаимодействие така, че районът даможе
да предложи множество атрактивни качества и услуги.

Защо този проект е добра практика?

Местните хора издигнаха идеята на проекта и бяха силно
ангажирани в организацията и изпълнението на концер-
тите, илюстрирайки подхода „отдолу нагоре“. Сдружение-
то Musiikkia Paanukirkossa ry бе специално създадено за
развитие на традиционните концерти на класическа музи-
ка. Концертите бяха всестранно подкрепени от местната
общност, както и от общината.

ФИНЛАНДИЯ

Музика в дървената църква
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Проектът внесе новаторски тип събитие в района. Той из-
дигна имиджа на класическата музика в района, защото
преди това не е имало фестивал с подобен характер в
района на МИГ.

Работата в мрежа и сътрудничеството бяха важни в течение
на целия проект, като бе направен съвместен маркетинг с
други близки организации и събития (например фестивали
по народна музика, опери и т.н.). Сътрудничеството включи
рекламивброшурииразпространениенасписанияиновини
в други области, за да се повиши рейтингът на събитията.

Идеята на проекта е лесно преносима в други подобни ра-
йони. Фактът, че концертите бяха проведени в Shingle
Church (Дървената църква), имаше особена стойност (по-
ради нейната акустика и това, че е красива постройка). За
всяка подобна инициатива би било важно да се намери
уникално място.

Проектът е устойчив за близкото бъдеще. Той получи финан-
сиране от други организации, за да стане годишно събитие.

Описание на проекта

1. Кратка история на проекта■

Kärsämäki е малка и действена община с приблизително
3000жители в подрегионаNivala- Haapajärvi на региона Се-
вернаOstrobothnia.Първата църква в Kärsämäki е построена

през 1765 г. и се е намирала в най-красивата част на селото.
Скоро обаче църквата е станала твърде тясна и е западнала,
като накрая е била разрушена през 1841 година.

Нова съвременна дървена църква бе построена и завърше-
на през 2004 г. Тя е уникална сграда, тъй като е построена от
греди и облицована с дървени летви и плочки в близост до
мястото на старата църква. Сградата е построена с прилага-
не на традиционните методи за строителство от ХVІІІ век. Тя
привлече внимание на международно равнище и се превър-
на в знаково място за туризъм на хора с интереси към дър-
вената архитектура. Повече информация за църквата може
да се намери на уебсайтаwww.paanukirkko.fi/english.htm.

Някои от местните хора (например пенсионираният вика-
рий, музикални групи и т.н.) издигнаха идеята за провеж-
дане на концерти в църквата заради нейната чудесна акус-
тика. Поради това идеята на този проект бе да планира и
проведе концерти, като ангажира местната общност и во-
дещи артисти от цялата област. Сдружението Musiikkia
Paanukirkossa ry (Музика в дървената църква) стана движе-
ща сила на проекта и организира концертите.Общината и
много местни хора проявиха интерес да работят активно
със сдружението, за да подчертаят важността на културата
и да реализират концертите в църквата.

2.Основни дейности■

Целта на проекта бе да се популяризира класическата
музика в областта. По време на фестивала за класическа

Музика в дървената църква
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Музика в дървената църква

музика, проведен вДървената църква (Paanukirkko) от 8-и
до 10-июли 2005 г., бяха организирани пет концерта.Про-
грамата включваше палитра от произведения на класи-
ческата музика с участието на музиканти от местния ра-
йон и цяла Финландия.

Концертите бяха популяризирани чрез: брошури, постери,
реклами, по интернет и от уста на уста, с присъствие на
средно седемдесет души на всеки концерт (общо 350 души
посетиха събитието).

Програмата ЛИДЕР+ осигури 80 % от финансирането, пое-
майки част от заплащането на артистите и хонорарите, път-
ните разноски, наема за оборудване, транспорта, комуника-
ционните разходи и др. Получено бе допълнително частно
финансиране от двефинландски организации, които поддър-
жат класическата музика, а също и чрез доброволен труд.

За всички практически приготовления по събитието се по-
грижиха водещите артисти и местните доброволци, а на
много отделни лица бе отредена специфична роля при
осигуряване на плавното протичане на концертите.

3. Конкретни реализации и резултати■

Един конкретен резултат вследствие на успеха на концер-
та бе повторението на фестивала през 2006 г., като бяха
планирани и следващи в бъдеще.Местните предприятия
спечелиха от концертите, а областта като цяло получи зна-
чителна популярност в местните и националните медии.

Туризмът в района спечели от фестивала, а и други събития
получиха подкрепа от известността на проекта. Събитието
бе успешно и задоволството на местните хора бе изразено
чрез желанието им да го превърнат в годишна проява.

Сдружението реши да продължи проекта и сега той се фи-
нансира от администрацията на окръга, културни фонда-
ции и спонсори, както и с допълнителни приходи, постъп-
ващи от продажбата на билети.

4. Възникнали проблеми/извлечени поуки■

Датите за провеждане на фестивала през 2005 г. не бяха
твърде подходящи, тъй като той съвпадна с голямо и попу-
лярно събитие в близост. Затова през втората година сдру-
жението реши да премести събитието по-късно през юли.

5. Добавена стойност на проекта, осигурена■

от ЛИДЕР+

Поддръжката от ЛИДЕР+ бе отличен начин за подпомагане
на финансирането на това ново събитие. ЛИДЕР+ доприне-
се в голяма степен за финансирането на първия фестивал.

6. Продължителност■

Проектът започна през февруари 2005 г. и завърши в края
на декември 2005 г.

7. Бюджет■

Бюджетът на проекта бе 37 633 EUR, които включваха
13 960,50 EUR от ФЕОГА, 13 960,50 EUR от национално пуб-
лично финансиране и 9712 EUR от частно финансиране.
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Музика в дървената църква

Данни за контакт с МИГ

Наименование наМИГ: Keskipiste-Leader ry

Лице за контакт: Marjo Lindholm
Адрес: Pajatie, 5, FI-85500 Nivala

Телефон: (358-8) 44 31 05
Факс: (358-8) 44 31 06

Електронна поща:
marjo.lindholm@keskipisteleader.fi
Уебсайт: www.keskipisteleader.fi

Данни за контакт с местния оператор

Наименование на организацията: Musiikkia
Paanukirkossa ry (Kärsämäki)

Лице за контакт: Hanna Kosonen
Адрес: Alakiventie 3 B 21, FI-00920 Helsinki

Телефон: (358-40) 528 48 76

Електронна поща:
hanna.kosonen@luukku.com
Уебсайт: www.musiikkiapaanukirkossa.fi

Снимките са предоставени отМИГ Keskipiste-Leader ry
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Факти за територията

Население: 36 000жители●

Площ: 418 км2●

Гъстота на населението: 80жители/км2●

Брой на общините: 34●

ФРАНЦИЯ

Клиентска карта и практически наръчник за магазините и услугите

вMonts du Lyonnais

Контекст на проекта

Районът на МИГMonts du Lyonnais е разположен в селска
област с планински характер на 40 км от Lyons и Saint
Etienne.Планинският ландшафт варира от 400 до 900м ви-
сочина и се характеризира с дълбоки канали, произлезли
от речни корита.

Икономиката се основава на земеделие, занаяти и промиш-
леност. Тя среща трудности вследствие на административ-
ното деление и своята близост до градските райони, която
повиши цената на земята. Местните продукти на областта
включват: червени плодове, сирена,месни консерви,филцо-
вишапки, автомобилни свещи,мебели, преработка на земе-
делски продукти, обувни принадлежности и кожарство.

Главните цели на МИГ са: да се запазят работните места в
селския район; стандарта на живот; качеството на околна-
та среда и да се работи в посока за развиване на процъф-
тяваща икономика. Това включва подобряване на имиджа
на района, подкрепа и маркетинг на местните продукти.

Защо този проект е добра практика?

Проектът отчита изцяло структурните слабости на терито-
рията, което го свързва пряко с подхода, основан на района.
Близостта на два големи града заплашва оцеляването на
малките селски магазини и услуги, които са съществени за
ежедневнияживот, идентичността и развитието на местни-
те общности. Този проект се зае с някои от тези въпроси и
подкрепи схема за популяризиране на района като цяло.
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Клиентска карта и практически наръчник за магазините и услугите
вMonts du Lyonnais

Подходът на партньорство бе силен елемент на проекта.
Федерацията Френска организация на регионалните ико-
номически структури (OSER), която е мрежа от частни
действащи лица, и комитетът по планиране на ЛИДЕР+ под-
силиха способността на МИГ да изпълни проекта чрез ор-
ганизиране на съвместна работа на обществените и част-
ните действащи лица.

Проектът бе подчертано новаторски и това се дължеше на
новата схема за лоялност на клиентите. Схемата е тясно
свързана с подхода на ЛИДЕР+, като нейните методи за на-
сърчение, включващи местни селски предприятия, бяха
приложени успешновцелиярайон.Новаторският характер
на проекта бе подсилен и от мащаба на схемата, която об-
хваща голяма селска област, състояща се от три общини,
групи от пет занаятчийски и търговски сдружения. Той е
наистина уникален в национален мащаб.

Проектът показва интегрирания подход на две равнища.
Първо, федерацията OSER игра активна роля в плановия
комитет наМИГ, което гарантира възможността за устано-
вяване на връзки между проекта и другите дейности, за-
ложени в стратегията наМИГ. Второ, успехът на проекта се
прояви чрез подходящо интегриране на различни търгов-
ски и занаятчийски предприятия, както и различни тери-
ториални географски елементи. Лозунгът на проекта —
„Заедно сме по-силни“— му придаде силен отличителен
белег на интегрираност.

Системата на проекта за лоялност на клиентите продъл-
жава да е успешна и сега тя печели опора и в околните
общини. Това е устойчива инициатива, която бързо стана
част от пазарните навици на местните жители и търговци-
те/занаятчиите. ЛИДЕР+ помогна да се гарантира устойчи-
востта на операцията, което изигра значителна роля за
успеха на проекта.Планът за 2006—2007 г. бе: да се развие
по-нататък електронна система с чип-карти; да се предло-
жат допълнителни услуги на клиентите; да се засилят ко-
муникациите и новаторските дейности.

Описание на проекта

1. Кратка история на проекта■

Местните занаятчийски предприятия в района на МИГ
Monts du Lyonnais бяха отслабени от близостта на градо-
вете Lyons и Saint Etienne. Този проект бе създаден в отго-
вор на това предизвикателство, за да подкрепи и насърчи
местната икономика въпреки силната конкуренция от два-
та големи търговски центъра.

Федерацията Френска организация на регионалните ико-
номически структури (OSER) бе движещата сила на проек-
та. Тя обедини пет търговски и занаятчийски промишлени
сдружения, представляващи двеста и тридесет търговци
и занаятчии, за да осъществят местния проект в селския
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район. OSER участва в комитета по планиране на МИГ, ко-
ето направи възможно съчетаването на проекта с други
дейности в районаMonts du Lyonnais.

Съществуваше конкретна нужда за разпространение на
продуктите на района чрез местните магазини и услуги.
Проектът успешно създаде връзки между пазара и местни-
те продукти чрез маркетинг и система за клиентски карти.

2.Основни дейности■

Главните задачи на проекта бяха свързани със създаване
на система за клиентски карти, която включва: чекови книж-
ки за възнаграждаване на лоялността на клиентите, кампа-
ния за популяризиране на картите и публикуване на прак-
тически наръчник за магазините и услугите в района.

Практическият наръчник бе създаден, за да информира
местното население за различните магазини и услуги, на-
миращи се в целия районMonts du Lyonnais.Обществени-
те органи приспособиха наръчника като средство за при-
вличане на туристи и за информиране на местното насе-
ление. Федерацията OSER координира всички дейности,
като убеди нарастващ брой търговци и занаятчии да се
присъединят към схемата за клиентски карти.

Главните дейности на проекта бяха: от пролетта до лятото
на 2003 г. проектът бе рекламиран чрез пресата, различни
брошури и т.н.; от есента до зимата на 2003 г. бяха оборуд-
вани местните магазини и занаятчийски работилници и бе
създаден уебсайт; схемата с клиентски карти започна да се
прилага през зимата на 2003—2004 г. със създаване на

чекови книжки и маркетингова стратегия; през май 2005 г.
проектът издаде и практическия наръчник за магазините
и услугите наMonts du Lyonnais

3. Конкретни реализации и резултати■

Наръчникът „Живей и се развивай в Monts du Lyonnais,
2005 г.“, създаден отOSER, съдържа почти хиляда и двеста
справки и бе разпространен сред обществените органи и
всички местни жители. Клиентската карта осигури допъл-
нителна услуга, като заздрави връзките между местните
магазини и предложи намаления чрез точкова система на
лоялните клиенти.

Федерацията OSER редовно публикува и разпространява
списания за всички жители, а освен това бе подавана ин-
формация и чрез нейния уебсайт, както и чрез уебсайта на
Monts du Lyonnais.

Използва се следяща система, която наблюдава броя на
картите, използвани всеки месец, и генерирания оборот.
Тази програма е полезна за федерацията за получаване на
статистически данни не само за извършената работа, но и
за МИГ за оценка на дейностите по ЛИДЕР+ в района.

Две години след започването на проекта в него вече участ-
ваха 96 магазина и занаятчийски работилници, което над-
мина първоначалната цел от 80. Към май 2005 г. бяха акти-
вирани 1010 карти от 150 000 домакинства в Monts du
Lyonnais. Това представлява оборот от 8,4 млн. EUR, а от
началото на проекта бяха извършени повече от 285 000
транзакции.

Според данните картите се използват от три четвърти от
местните домакинства и резултатите сочат, че проектът
отговори на очакванията на жителите и подобри качество-
то на живот в района. Освен това той насърчи местните
общини да си сътрудничат.Проектът бе значително пости-
жение и със сигурност затвърди представата, чеMonts du
Lyonnais е процъфтяващ и динамичен селски район.

4. Възникнали проблеми/извлечени поуки■

За проекта бе трудно да оцени влиянието върху трудовата
заетост. Търговците не бяха склонни да коментират въз-
действията на проекта върху техните дейности и оборота
им. В дългосрочен план се предвижда обаче, че проектът
ще помогне: да се развият съществуващите магазини; да се

Клиентска карта и практически наръчник за магазините и услугите
вMonts du Lyonnais
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открият нови магазини и да се постигне по-добро темпо
на икономическо възстановяване.

5. Добавена стойност на проекта, осигурена■

от ЛИДЕР+

Проектът има пряка връзка с подхода на ЛИДЕР+ за „доба-
вяне на стойност към местните продукти“ в целия район.
Организиранетонаместните действащилица,маркетингът,
новаторството и възможностите за работа в мрежа в целия
район са важни и ценни елементи на проекта.

Федерацията OSER му придаде допълнителна стойност,
като позволи на инициативата да прерасне в интегриран
проект за регионално развитие. С помощта на ЛИДЕР+фе-
дерацията OSER стана представителен орган за колектив-
ната „марка“ на района с цел да се насърчи качеството на
целевата група и продажбата на местните продукти.

6. Продължителност■

Проектът започна през май 2003 г. и завърши в края на
януари 2005 г.

7. Бюджет■

Бюджетът на проекта бе 91 154 EUR, които включваха
40 282 EUR от ФЕОГА, 30 490 EUR от национално публично
финансиране и 20 382 EUR от частно финансиране.

СнимкатаиилюстрациитесапредоставениотМИГMonts
du Lyonnais

Клиентска карта и практически наръчник за магазините и услугите
вMonts du Lyonnais
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Данни за контакт с МИГ

Наименование на МИГ: Monts du Lyonnais

Лица за контакт: Katy Peuget; Catherine Costechareyre
Адрес: Château De Pluvy, F-69590 Pomeys

Телефон: (33) 478 19 01 04
Факс: (33) 478 19 01 05

Електронна поща: costechareyre@simoly.fr
Уебсайт: www.monts-du-lyonnais.fr

Данни за контакт с местния оператор

Наименование на организацията: Federation OSER

Лице за контакт: Marlene Gouyon
Адрес: Château de Pluvy, F-69590 Pomeys

Телефон: (33) 478 44 59 16
Факс: (33) 478 44 59 16

Електронна поща: oser@simoly.fr
Уебсайт: www.oser-commerces.net

Клиентска карта и практически наръчник за магазините и услугите
вMonts du Lyonnais



Най-добри практики по ЛИДЕР+ 33

Факти за територията

Население: 98 214жители●

Площ: 2107 км2●

Гъстота на населението: 47жители/км2●

Брой на общините: 90●

ФРАНЦИЯ

Седмица на ароматите и вкусовете

Контекст на проекта

МИГ се намира в идиличния район на регионален приро-
ден парк Luberon, разположен в Haute Provence. Той се
характеризира с две планински области: планините Lure на
североизток (1735 м) и Luberon на юг (1125 м), които офор-
мят две природни прегради по оста изток—запад.

Земеделието осигурява 17% трудова заетост и остава глав-
ната икономическа дейност в областта; парфюмерийните
предприятия (напр. l'Occitane, Oliviers & Co.) са също важна
промишленост. Земеделските дейности обхващат лозар-
ство, овощарство (череши и ябълки), градинарство, смесе-
но фермерство,животновъдство, полски култури, аромат-
ни парфюми, лечебни растения (билки) и маслодайни кул-
тури. Секторът на туризма се разраства бързо и е съсредо-
точен около престижни места (напр.масиваOcres, долина-
та Aiguebrun, село Bories, абатствата Sénanque и Salagon,
както и планинските селца Gordes, Roussillon и Bonnieux).

Стратегията на МИГ Luberon-Lure е да изпробва една съв-
местна стратегия за управление на планинските области
на Luberon (регионален природен парк Luberon) и Lure
(района Haute Provence).

Защо този проект е добра практика?

Приложен бе подход, основан на района, като този проект
се съсредоточи специално върху природните и културни
ресурси на района, сближавайки търговските предприятия
и местните производители. Секторът на ароматите и вку-
совете сега е признат като главен приоритет на развитие
за района Pays de Haute-Provence, който си поставя за цел
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Седмица на ароматите и вкусовете

икономически, туристически и културни инициативи, как-
то и такива, свързани с идентичността на района.

Подходът „отдолу нагоре“ бе основополагащ елемент на
проекта.МИГ се ангажира с голям брой партньори и мо-
билизира местните действащи лица да съставят и прило-
жат дейностите на проекта. МИГ създаде управителен
комитет, съставен от технически и институционални
партньори, които бяха специално натоварени с логистич-
ната организация на събитията. Това се оказа много ус-
пешна работна група, която допринесе за гладкото раз-
витие на проекта.МИГ освен това осигури участието на
различни общини чрез поддържане на дейности на ня-
колко места в района.

Проектът бе новаторски с това, че седмицата на ароматите
и вкусовете бе празнична, образователна и професионал-
на. Проектът даде тласък на идентичността на областта и
помогна да се промени имиджа на района по няколко на-
чина: чрез сближаване на традиционните икономически
сектори— земеделския и промишления— и чрез насър-
чаване на различни културни и социални инициативи.

Седмицата на ароматите и вкусовете се комбинира и с меж-
дународния проект „Co-op Terroir“ на ЛИДЕР+ с две италиан-
ски МИГ от Тоскана. Целта на този проект бе да се насърчат
местните продукти и туризма от всеки район чрез пренася-
не на модели за добра практика, определени от всяка МИГ.

Идеята на проекта би могла да се пренесе в други селски
райони. Всяка територия би трябвало да намери различни
елементи, с които да се идентифицира, и новаторски начин
за подчертаването им чрез интерактивни дейности и съ-
бития. Ключът към успеха се намира в способността да се
създаде и развие устойчиво партньорство, което комби-
нира даденостите от различните икономически, социални
и културни сектори.

Описание на проекта

1. Кратка история на проекта■

Проектът произлезе от тригодишна предварителна рабо-
та, в която МИГ Pays de Haute Provence създаде своя сек-
тор ароматите и вкусовете. Той първоначално обедини
голяма мрежа от малки занаятчийски и промишлени
предприятия (като козметични и хранителни) и постепен-
но се разви чрез прилагане на традиционни земеделски
дейности.

Целите на проекта са: да се възстанови стойността на об-
ластта чрез местните продукти, свързани със сектора аро-
матите и вкусовете, да се установят връзкимежду земедел-
ските и промишлените предприятия и да се насърчи сел-
ският район като цяло.

МИГ ангажира няколкоместни действащи лица да съставят
програма, която би представила ароматите и вкусовете и
би подкрепила идентичността на района.

Проектът има пряка връзка със стратегията наМИГ по ЛИ-
ДЕР+, тъй като изгражда маркетингова инициатива за до-
бавяне на стойност към местните продукти (например
земеделските, туристически и занаятчийски продукти) и
освен това спомага за изграждането на автентична регио-
нална идентичност за района на МИГ.

2.Основни дейности■

Проектът бе организиран в четири основни фази:

a) Съставена бе план-програма за дейностите и задачите и
бяха проведени срещи с различни партньори и местни
действащи лица.
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Седмица на ароматите и вкусовете

б) Определен бе техническият и логистичен мениджмънт
на проекта. Създадени бяха работни групи за подготовка
на събитията, за преглед на хода на дейностите и за попу-
ляризаторски дейности.

в) Седмицата на ароматите и вкусовете се проведе от 1-ви
до 12-и септември 2004 г. Това бе деветдневна програма, в
която се случиха редица интересни събития. Събитията
бяха насочени към професионалисти (напр. производите-
ли, собственици на ресторанти, дистрибутори и т.н.), както
и към местната общност и широката публика (напр. деца,
туристи, ценители и т.н.). Събитията бяха проведени в це-
лия район на МИГ. При съставяне и прилагане на проекта
бяха поканени да участват групиот общността, така чемно-
го хора дадоха своя принос.

Събитията бяха разделени на различни теми, свързани с
ароматите и вкусовете, които обхванаха земеделие, кул-
турно наследство, гастрономия, здраве и култура. След
това темите бяха реализирани чрез редица интерактивни
и новаторски дейности (като разходки сред аромати, от-
ворени дни за дегустации, посещения на места и др.).

г) Проведена бе отчетна и оценъчна фаза, която включи и
подкрепа за устойчивите дейности.

3. Конкретни реализации и резултати■

Всички цели, поставени при започването на проекта, бяха
надминати. Резултатите могат да бъдат обобщени, както
следва:

осъществени бяха контакти с повече от седемдесет•
местни компании, като в работата по проекта участва-
ха двадесет и шест собственици на ресторанти;
организирани бяха двадесет различни дейности в те-•
чение на девет дни;

в дейностите на програмата бяха включени петнадесет•
партньорски структури;
всеки ден имаше средно по хиляда участници, а в по-•
следния ден посетителите бяха 10 000 души;
в пресата бяха публикувани двадесет и осем статии• .

В допълнение към количествените показатели главните
резултати на проекта бяха качествените въздействия.
Проектът създаде успешно и значително териториално
партньорство, като мобилизира активно местните дейст-
ващи лица да се съсредоточат върху обща тема. Той дос-
тигна до редица действащи лица от различни области на
промишлеността, както и от културния, туристическия и
социалния сектор. Проектът помогна за генериране на
нови проекти и партньорство между местните предпри-
ятия.

Седмицата на ароматите и вкусовете сега се провежда
всяка година като витрина на местната промишленост и
включва повече от 5000 работни места. Събитието под-
крепя работата, проведена в района от различни пред-
приятия, и през пролетта на 2005 г. бе отличено със знака
на „Център за отлични постижения в конкурентоспосо-
бността“, известен като френски PASS център (Perfumes,
Aromas, Savours, Scents). Той има за цел да заздрави сътруд-
ничеството между предприятията и изследователските и
учебни центрове.

4. Възникнали проблеми/извлечени поуки■

Въпреки силния местен интерес през подготвителната
фаза на събитието заМИГ бе предизвикателство да моби-
лизира партньорите да участват във всички срещи.Пора-
ди това МИГ направи необходимото да се поддържат ко-
муникационни връзки между всички местни действащи
лица и изгради база данни от партньори, сред които да се
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разпространяват протоколите от заседанията за плани-
ране.

МИГ освен това научи някои уроци, коитоще бъдат отчетени
при планиране на бъдещи събития: да се прави винаги така,
че целият район да се ангажира плътно в дейностите по про-
екта; принципът „девет дни— девет места“ да бъде повто-
рен, така че да бъде обхванат целият район; да се обхванат
всички сектори на обществото; да се направи дневният ред
на събитието по-популярен чрез ясна водеща тема; в начал-
ната фаза да се ангажират още повече професионалисти.

5. Добавена стойност на проекта, осигурена■

от ЛИДЕР+

Добавената стойност на ЛИДЕР+ е в това, че проектът под-
крепи дейност, която ясно показва присъщия на програ-
мата подход „отдолу нагоре“, активно участие, партньор-
ство, интегриране и териториалност чрез работа в мрежа
на местните действащи лица от различни сектори.

Взаимното опознаване на местните действащи лица, вклю-
чени в плановия комитет на МИГ Luberon-Lure, направи
възможно и присъединяването на ключови играчи при
изпълнението на проекта.

6. Продължителност■

Проектът започна през януари 2004 г. и завърши в края на
декември 2005 г.

7. Бюджет■

Общият бюджет по проекта бе 135 000 EUR, които включ-
ваха 29 930 EUR от ФЕОГА, 80 000 EUR от национално пуб-
лично финансиране и 25 070 EUR от частни източници.

Данни за контакт с МИГ

Наименование на МИГ: Pays de Haute Provence LAG

Лице за контакт: François Cabel
Адрес: Le Grand Carre, 13 bd des Martyrs BP 41,
F-04300 Forcalquier

Телефон: (33) 492 75 23 96
Факс: (33) 492 75 27 50

Електронна поща:
francois.cabel@paysdehauteprovence.com
Уебсайт: www.paysdehauteprovence.com

Снимките и илюстрацията са предоставени отМИГ Pays
de Haute Provence
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Факти за територията

Население: 99 660жители●

Площ: 1056 км2●

Гъстота на населението: 94жители/км2●

Брой на общините: 25●

ГЕРМАНИЯ

Съхраняване и добавяне на стойност към сребристите ели

Контекст на проекта

Районът на МИГ Nordschwarzwald съдържа красива пла-
нинска област и много реки, а над 80 % от площта му е по-
крита с гори. Ландшафтът е атрактивен, а сред специални-
те особености на района са Шварцвалд и реките Kinzig,
Murg, Alb, Nagold, Große Enz и Kleine Enz. Голяма част от
областта е девствена и затова притежава висока естестве-
на стойност, както и райони с качества на резервати.

Нивото на безработицата в този район е ниско. Главните
икономически дейности са, както следва:МСП, които оси-
гуряват множество икономически сектори, традиционни
занаяти, горски професии и новаторски икономически
сектори (напр.медии, дизайн и енергия).Цените на земята
по принцип са ниски, а основен ресурс е дървеният мате-
риал. Районът се гордее със своите местни продукти, кои-
то допринасят силно за туристическия пазар (например
марката „Шварцвалд“ е международно известна).Областта
има добре развити туристически удобства и инфраструк-
тура, които осигуряват висок икономически потенциал.

Интегрираният план за развитие наМИГ разглежда еколо-
гичните ресурси на областите като ключови елементи за
икономическо развитие.Социалните условия и отношения
се възприемат като център, чиито действащи лица могат
да генерират и да приложат новаторски идеи за развитие
на селския район.
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Съхраняване и добавяне на стойност към сребристите ели

Редица други партньори и институции изиграха водеща
роля в проекта.

Проектът е успешен пример за международно сътрудни-
чество, базирано на ясни и постижими цели. Изпълнение-
то му бе гладко благодарение на ясно очертаните догово-
рености между трите партниращи си МИГ в началото на
проекта. И други региони изразиха интерес към проекта.
За него бе направена брошура на немски и италиански
език, като има планове тя да бъде преведена и на френски
и словенски.

Дейността е добър пример за финансиране имениджмънт,
тъй като за съдържанието на проекта и работата по него
бяха взети общи решения.Последователните и ясно очер-
тани финансови споразумения бяха постигнати от самото
начало на проекта.

Защо този проект е добра практика?

Проектът се ориентира към подход, основан на района,
тъй като се основава на един споделен актив— сребрис-
тите ели, които през последните години загубиха своята
стойност. Три района на МИГ сега преоткриха потенциала
на този дървесен вид и разработиха съвместна стратегия.
Осведомеността за този районен ресурс бе повишена, ко-
ето на свой ред доведе до повишено търсене на дървен
материал от този вид.

Подходът на партньорство бе силен елемент на проекта,
като и трите партниращи си района се договориха по този
съвместен проект. Те приспособиха приложението му към
местните нужди на своите области, за да осигурят регио-
нално участие.МИГ се съгласиха на общи разходи и зада-
чите по проекта бяха разделени на равни времеинтервали.
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Съхраняване и добавяне на стойност към сребристите ели

Устойчивостта бе доказана от икономическа и екологична
гледна точка. Търсенето на сребристи ели нарасна значи-
телно.Асоциацията Forstliche Versuchsanstalt направи крат-
ко проучване сред собствениците на гори и дървопрера-
ботвателните предприятия, което потвърди трайния инте-
рес и търсене на дървен материал от сребристи ели.

Описание на проекта

1. Кратка история на проекта■

Сребристата ела произхожда от европейския алпийски
район, който се простира отАвстрия и Словения до Герма-
ния и Франция. Тя е важен иглолистен вид и попада в
районите по ЛИДЕР+ на Nordschwarzwald (Германия),
Westallgäu (Германия) и Vorarlberg (Австрия). Дървесният
вид е много характерен за района и е съществен елемент
в екологията на местните гори. През последните двеста
години залесената със сребристи ели площ е намаляла с
10 %, което представлява заплаха за местните гори.

Количествата на сребристата ела варират между районите.
Тя е незаменим екологичен стабилизатор (може да издържи
проблемни почвени условия, корените и са силни и про-
никват дълбоко в почвата, съседните дървета комбинират
своите коренови системи, създавайки значителна стабил-
ност в горите). Видът се разпространява лесно от само себе
си и понася засенчване, което го прави важен за горите.

От търговска гледна точка сребристата ела се използва
като строителен дървен материал и се цени заради нейни-
те интересни шарки и значително многообразие.

ТритеМИГ, ангажирани в този проект, установиха независи-
мо една от друга, че ограниченото разпространение и пре-
димствата на дървенияматериал от сребриста ела може да
е интересен икономически фактор за създаване на регио-
нална добавена стойност. Трите района наNordschwarzwald,
Westallgäu и Vorarlberg откриха, че имат общ интерес към
сребристата ела и започнаха да си сътрудничат.

2.Основни дейности■

Повременамеждународния семинар,организиран от нем-
ския отдел за работа в мрежа на ЛИДЕР+ през септември
2003 г., трите МИГ се съгласиха да си сътрудничат. Те се

насочиха към работа в следните области: връзки с общест-
веността, обща информационна брошура и уебсайт.Обща-
та цел на проекта бе да се информират потребителите,
лесничеите, занаятчиите, архитектите и плановиците за
различните възможности за използване на сребристата
ела като строителен материал.

Представители от трите МИГ формираха работна група,
която бе отговорна за съставяне на проекта и за неговото
прилагане. Те се договориха да издадат съвместна брошу-
ра, която представя местните, ценните, екологичните и
техническите характеристики на сребристата ела. Тя съ-
държа и няколко примера на сгради от трите района, в
които е използвана сребриста ела. През 2005 г. проектът
създаде уебсайт за сребристата ела и освен това бяха из-
дадени 60 000 копия от брошурата.

Сдруженията „Forum Weisstanne“ и Arbeitsgemeinschaft
Alpenländer (които имат за цел да защитават дървесните
видове) бяха въвлечени активно в проекта. Техни членове
са много собственици на гори, дървопреработвателни
предприятия, архитекти, учени, общини и пр. Двете сдру-
жения помогнаха значително за съдържанието на проекта
и разработването на уебсайта.

3. Конкретни реализации и резултати■

Главните резултати от проекта могат да бъдат обобщени,
както следва:

издадени 60 000 брошури за сребристата ела през•
2005 г.;
проектиране и техническо изграждане на уебсайта•
www.weisstanne.org;
международна конференция по темата за екологично-•
то и икономическо значение на сребристата ела;
по време на проекта над 60 районни строителни пред-•
приятия избраха да използват сребриста ела като дър-
вен материал;
на пазара за дървен материал търсенето на сребриста•
ела нарасна с 10 %.

4. Възникнали проблеми/извлечени поуки■

Един от най-сложните аспекти на проекта бе да се състави
план за финансиране предвид големия брой партньори в
инициативата.Одобряването на съфинансирането в меж-
дународния елемент на проекта бе предизвикателство.
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Съхраняване и добавяне на стойност към сребристите ели

Благодарение на готовността на партньорите и опита на
ангажираните МИГ проектът бе приложен в относително
кратък времеви интервал. В района Nordschwarzwald асо-
циацията Forstliche Versuchsanstaltформира важен възел в
мрежата за местни, районни и международни партньори.

5. Добавена стойност на проекта, осигурена■

от ЛИДЕР+

Главната добавена стойност на проекта бе, че той обедини
редица партньори и идеи под един общ знаменател, за да
създадат професионална маркетингова стратегия. За дър-
весния вид сребриста ела бе създадена съвместна между-
народна корпоративна марка. Проектът се зае с професи-
онална работа по връзките с обществеността и осигури
ефективна информация.

Проектът съдейства при набиране на средства за допъл-
нителни непланирани резултати при по-малки проекти в
Nordschwarzwald като допълнително изследване по упо-
требата на дървен материал за строителни цели.

6. Продължителност■

Проектът започна през юли 2004 г. и завърши през ноем-
ври 2004 г.

7. Бюджет■

Общият бюджет по проекта бе 11 976 EUR, които включваха
5988 EUR от ФЕОГА и 5988 EUR от национално публично
финансиране.

Данни за контакт с МИГ

Наименование на МИГ: Nordschwarzwald

Лице за контакт: Dajana Grzesik
Адрес: Vogteistrasse 44-46, D-75365 Calw

Телефон: (49-7051) 16 02 03
Факс: (49-7051) 79 52 03

Електронна поща: 13.grzesik@kreis-calw.de
Уебсайт: www.leader-nordschwarzwald.de

Снимките са предоставени отМИГNordschwarzwald
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Факти за територията

Население: 95 974жители●

Площ: 3169 км2●

Гъстота на населението: 30жители/км2●

Брой на общините: 23●

ГЪРЦИЯ

Винарска изба

Контекст на проекта

Районът на МИГ Серес е разположен близо до планините,
заобикалящи равнините на префектура Серес. Областта
образува басейн, пресичан от реката Стримон, която влиза
в страната от север и тече на юг към морето. В началото на
ХХ век е създаден воден резервоар в областта Керкини и
оттогава той се е развил в мочурище.Областта се характе-
ризира с редица красиви природниобласти, които привли-
чат значителен брой туристи.

Много жители населяват по-слабо облагодетелствани райо-
ни, като значителна част от тях живеят сред или край плани-
ните. 34,2 % от площта ca обработваема земя, 31,2 % са паси-
ща, а 25,4 % са покрити от гори. Половината от населението
е заето в основния земеделски сектор (51,2%), като главните
култури, които се отглеждат, са пшеница, памук, царевица,
тютюн имаслини.Други 11,4% от населението са заети в про-
изводствения сектор, а 37,3 % са ангажирани в услугите.

Стратегията на МИГ за развитие се фокусира върху свърз-
ване на природните ресурси и насочване на качествените
местни продукти към туризма. Това помага да се подобри
известността и придава значение на местната продукция.

Защо този проект е добра практика?

Възприет бе подход, основан на района, като проектът има
пряка връзка със стратегията на МИГ за местно развитие.
Проектът се прилага в район, в който производството на
вино е традиционна дейност от две столетия благодарение
на идеалните почвени и климатични условия. Проектът
подобри производството на вино, за да подпомогне въз-
връщането на позициите му в местната икономика.
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Винарска изба

Описание на проекта

1. Кратка история на проекта■

МИГ способства за разработване на концепцията на про-
екта. Тя организира различни срещи с местните действащи
лица и инвеститорите, за да се формулират идеи за разви-
тие на районаСерес, след което те бяха очертани вместния
план за действие по ЛИДЕР+.

Събраната информация породи интерес сред местните
действащи лица, по-специално у двама опитниместни про-
изводители на вино. Те сформираха малка партньорска
компания с цел насърчаване на екологичното винопроиз-
водство, прилагащо традиционни методи за правене на
вино.Организаторите планираха винарската изба да бъде
отворена за посетители, така че те да се запознаят с тради-
ционните техники за правене на вино, които са ключова
част от културното наследство на областта.

2.Основни дейности■

Двамата винопроизводители създадоха съдружието
„Флорос и Галаци“, което включи създаване и функциони-
ране на една интегрирана винарска изба за екологично

Основан на подхода „отдолу нагоре“, проектът мобилизира
множество местни действащи лица. Редица селски коопе-
ративи и общини бяха ангажирани в проекта, като при
срещите им бяха обсъдени проблемите, с които се сблъск-
ва секторът на винопроизводството, и по тях бе работено
активно през целия проект.

Проектът бе новаторски, тъй като помогна да се възроди
винопроизводството чрез екологични методи. Гроздето се
произвежда според високи екологични стандарти и полу-
чи сертификати за качество (по ISO и HACCP), които доба-
виха стойност към продукцията.

Проектът възприе и интегрирания подход. Това е една от
многото предвидени инвестиции чрез местния план за
действие, насочена към подкрепа на местната система за
производство и развитие на туризма.

Проблемите, с които този район се сблъсква, не са уникал-
ни и това прави проекта преносим в други райони.Същест-
вуват множество традиционни винопроизводителни райо-
ни в Гърция, чиито местни икономики са основани на ви-
нопроизводство и срещат подобни проблеми, а именно
остарели методи за производство и увеличена конкурен-
ция от по-големия глобализиран пазар.
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Винарска изба

производство на вино. Проектът имаше две главни фази:
подготвителни дейности и изпълнение.

През подготвителната фаза организаторите: получиха ли-
цензи и намериха правилното място за проекта с помощта
на строителен инженер; регистрираха съдружие и потър-
сиха юридическа помощ; получиха достатъчно финанси-
ране за проекта и разработиха предложение с помощта на
икономист.

През фазата на изпълнение бяха получени основните ма-
териали с помощта на МИГ и агроинженер.

Значителното количество работа, вложена от организато-
рите и МИГ за съставяне и развитие на проекта, позволи
създаването на успешна производствена винарска изба.

3. Конкретни реализации и резултати■

Главните резултати от проекта могат да бъдат обобщени,
както следва:

1,5 % преобразуване и подобрение в количеството на•
произвежданото вино;
създаване на нов продукт чрез екологичен метод на•
производство;
създаване на 8 работни места при изпълнение на про-•
екта;
създаване на две постоянни длъжности, а също и се-•
зонна заетост;
насърчаване на производството на качествено вино в•
района;
добър пример за останалите производители да използ-•
ват екологични методи при производството на вино;
насърчаване на културното наследство в областта, ко-•
ето привлича посетители, например от училища;
участие на местните действащи лица в процеса на раз-•
витие.

Като резултат съдружието създаде добавъчен ефект за
другите действащи лица като култиватори на екологични
лозя и други производители на екологично вино.

4. Възникнали проблеми/извлечени поуки■

Проектът се сблъска с няколко проблема, свързани с ме-
ниджмънта от страна на организаторите във фазата на
изпълнение. В резултат на това МИГ бе ангажирана актив-
но и осигури достатъчна подкрепа и съвети.

Организаторите трябваше освен това да получат допълни-
телни съвети от агроинженер, за да е сигурно, че са използ-
вани правилни материали в екологичния процес на вино-
производство.

5. Добавена стойност на проекта, осигурена■

от ЛИДЕР+

Добавената стойност на проекта е в това, че допринесе
значително за разпространение на интегрирани практи-
ки за развитие на селските райони. Той насърчи работата
в мрежа, местната идентичност, новаторството и произ-
водството на качествено екологично вино.Най-важното
бе, че МИГ и организаторите на проекта мобилизираха
успешно местните действащи лица и помогнаха да се по-
виши осведомеността/да се променят местните нагласи
по отношение на въвеждането на нови производствени
методи.

6. Продължителност■

Проектът започна през април 2004 г. и завърши в края на
септември 2006 г.

7. Бюджет■

Общият бюджет по проекта бе 423 470 EUR, които включ-
ваха 175 694 EUR от ФЕОГА, 61 154 EUR от национално пуб-
лично финансиране и 186 622 EUR от частни източници.
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Данни за контакт с МИГ

Наименование на МИГ: Serres Development Enterprise

Лице за контакт: Ioannis Kalogeroudis
Адрес: 2 V. Alexandrou st., GR-62122 Serres

Телефон: (30-2321) 064 40 23
Факс: (30-2321) 09 96 39

Електронна поща: leader@aneser.gr
Уебсайт: www.aneser.gr

Винарска изба

Данни за контакт с местния оператор

Наименование на организацията: S Floros / E Galatsi O.E.

Лице за контакт: Stergios Floros
Адрес: D.D. Ampeloi, GR-62200 D.D. Ampeloi

Телефон: (30-2321) 08 42 26
Факс: (30-2321) 08 42 26

Снимките са предоставени отМИГ Serres Development
Enterprise
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Факти за територията

Население: 18 475жители●

Площ: 477 км2●

Гъстота на населението: 39жители/км2●

Брой на общините: 5●

ГЪРЦИЯ

Модернизация на термални води

Контекст на проекта

Окръг Лемнос се състои от два острова в североизточната
част на Егейско море: Лемнос и Агиос Ефстратиос. Остро-
вите имат няколко планини, а бреговата линия е разно-
образна.Има ограничени гористи области, като пасищата,
житните полета и скалистите области са доминиращи в
ландшафта. Лемнос е признат като район с природна кра-
сота и голяма част от острова е част от мрежата „Натура
2000“. От друга страна Агиос Ефстратиос има само едно
селище и изцяло принадлежи на мрежата „Натура 2000“.

Островите имат застаряващо население и демографските
показатели като цяло проявяват тенденция към спад.Ико-
номиката на окръга се основава на производство на основ-
ни земеделски продукти (житни посеви и лозя, отглеждане
на добитък и риболов) и туризъм; вторичният сектор е по-
малко развит.

Главният фокус на МИГ е експлоатацията на местните ре-
сурси с цел да се преобразува окръг Лемнос в „интегрира-
на туристическа дестинация“ с висока стойност на околна-
та среда. Стратегията наМИГ се основава на усилията да се
активират местните ресурси и да се поддържат местните
инициативи, които са новаторски, впечатляващи,жизнени
и ефективни.
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Модернизация на термални води

бе постигната чрез участие в междурайонна мрежа за съ-
трудничество, наречена „местни дейности за гръцките
острови“. Чрез тази мрежа бяха определени редица дей-
ности за насърчаване на общите характеристики на остро-
вите, особено свързаните с аграрния туризъм, и за пови-
шаване на качеството на местните продукти и услуги.

Както организаторът по проекта, така и МИГ бяха ангажи-
рани да наблюдават работата на звеното по термалните
води и инвестицията бе финансово устойчива.

Описание на проекта

1. Кратка история на проекта■

Проектът включваше обновяване и възстановяване на
съоръженията за термални води в района Терма на град
Мирина на остров Лемнос. Термалните води се експлоа-
тират от общината, която ги дава под аренда на частни
лица и предприятия. Организаторът на проекта взе под
аренда съоръженията и представи идеята да ги подобри
и обнови.

Целта на МИГ бе да мобилизира местните ресурси и да
подкрепи тези местни инициативи, които са новаторски и
устойчиви. Тя се фокусира върху дейности, които подобря-
ват природното наследство на остров Лемнос, за да може
той да се развие като туристическа дестинация с висока
стойност на околната среда. Проектът бе в съответствие
със стратегията на МИГ за местния район, тъй като се фо-
кусира върху насърчаване и интегриране на алтернатив-
ния туризъм (свързан с термалните води), популяризирай-
ки при това и предимствата на острова (неговата природ-
на среда и термални води).

Защо този проект е добра практика?

Проектът възприе подход, основан на района, тъй като
областта се характеризира със специална природна среда
благодарение на термалните извори Термес. Това се при-
ема като предимство за района, за чието развитие ЛИДЕР+
помогна, като насърчи въвеждането и на други форми на
алтернативен туризъм.Проектът се зае да преодолее пре-
дишната слабост на района като недостатъчната експлоа-
тация на местните природни ресурси и лошото качество
на съществуващите термални съоръжения. Подходът на
партньорство иМИГ бяха със силно присъствие в проекта,
тъй като организаторът приложи проекта в тясно сътруд-
ничество с МИГ, която осигури необходимата поддръжка
и информация. Организаторът принадлежи към мрежа от
допълващи се предприятия, която бе създадена в контек-
ста на местната програма (включваща поредица предпри-
ятия: агенции за настаняване, ресторанти,ферми, туризъм,
малки предприятия и т.н.) Всички предприятия работят
заедно, за да привлекат местни инвестиции и реализират
добавена стойност в района.

Насърчаването на алтернативен туризъм в района чрез
подобряване на качеството на термалните води е новатор-
ско в местен контекст.Преди започването на проекта диа-
пазонът на туристическите услуги в района не бе достатъч-
но разработен. ЛИДЕР+ позволи въвеждането на този про-
ект за алтернативен туризъм и насърчи други новаторски
идеи за туризъм, които осигуриха посетители с интегриран
туристически пакет.

Работата в мрежа и сътрудничеството бяха важни, тъй
като организаторът по проекта действаше като разпрос-
транител на информацията за ЛИДЕР+ средместната общ-
ност и сред посетителите. Работата в мрежа с други МИГ
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Ролята на МИГ бе да съдейства при формулиране на про-
екта, като проведе експертно проучване на туристическа-
та дейност. След това МИГ информира потенциалните ор-
ганизатори на възможните алтернативни форми на тури-
зъм, които биха могли да бъдат развити на острова, за да
се ориентират те в насоките за развитие на проекта.Орга-
низаторът на този проект получи цялата необходима ин-
формация и нужните експертни съвети от МИГ при разра-
ботката и приложението на проекта.

2.Основни дейности■

Главната дейност бе подобряване на местността с термал-
ните води, като бе предприета специфична инженерна ра-
бота за обновяване на съоръженията за термални води.

Проектът организира популяризаторски дейности и съз-
даде уебсайт, за да повиши информираността за термал-
ните води и да подкрепи начинанието.

Всички дейности бяха изпълнени от местни работници и
инженери.

3. Конкретни реализации и резултати■

Проектът допринесе за развитие на туристическия пазар
в района по новаторски начин, а именно чрез подобряване
на технологията,механичните съоръжения и услугите при
природната забележителност.

4. Възникнали проблеми/извлечени поуки■

При изпълнението на проекта не бяха срещнати особени
проблеми. Получиха се известни малки закъснения в

дейностите за популяризиране и при разработването на
уебсайта, но те бяха лесно преодолени.

Главната поука, извлечена от проекта, бе, че организаторът
трябваше да бъде в непрекъснат контакт сМИГ. Това гаран-
тира, че МИГ бе осведомена на всяка фаза от работата и
можеше да помогне при всякакви затруднения на ранен
етап, вместо да изчаква те да се превърнат в проблеми.

5. Добавена стойност на проекта, осигурена■

от ЛИДЕР+

Добавената стойност по ЛИДЕР+ бе свързана с резултатите
от проекта, главно в подобрение на качеството на осигуря-
ваните туристически услуги. Взаимното сътрудничество на
местните действащи лица увеличи конкурентоспособността
и насърчи услугите, предлагани на туристическия пазар.

Един пряк резултат от подобренията при термалните води
и промоционалните дейности е, че туристическият пазар
се оживи и през периодите извън пиковия сезон (извън
летните месеци).

6. Продължителност■

Проектът започна през април 2006 г. и завърши в края на
декември 2006 г.

7. Бюджет■

Общият бюджет по проекта бе 151 018,39 EUR, които включ-
ваха 75 509,20 EUR от ФЕОГА, 15 101,84 EUR от обществено
национално финансиране и 60 407,36 EUR от частни източ-
ници.
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Данни за контакт с МИГ

Наименование на МИГ: Development Lemnos S.A.

Лице за контакт: Christina Moschoudi
Адрес: Limani Myrinas, Themistokleous, GR-81400 Myrina

Телефон: (30-2254) 02 38 49
Факс: (30-2254) 02 46 04

Електронна поща: anel-sa@otenet.gr
Уебсайт: www.anel-sa.gr

Данни за контакт с местния оператор

Наименование на организацията: Therma E
Giarmadouros & CIA O.E

Лице за контакт: Evangelos Giarmadouros kai CAI O.E
Адрес: GR-81400 ThermaMirinas

Телефон: (30-2254) 06 20 62

Електронна поща: therma@in.gr
Уебсайт: www.thermaspa.gr

Илюстрациите са предоставени отМИГDevelopment
Lemnos S.A.

Модернизация на термални води
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Факти за територията

Население: 59 230жители●

Площ: 1430 км2●

Гъстота на населението: 42жители/км2●

Брой на общините: 70●

ИРЛАНДИЯ

Партньори в обучението

Контекст на проекта

Районът на МИГ има за център планините Ballyhoura. Това
е селскостопански район, разположен между големите
градски центрове Limerick и Cork, които предоставят мно-
го работни места в секторите на земеделието и храните от
земеделски култури. Развитието на туризма се основава
на спокойния ритъм наживот в района, селските традиции
и занимания. Икономиката е в процес на преход от пре-
димно ориентирана към земеделието към по-смесен тип
икономика, като селскостопанският сектор се адаптира
към реформите в общата селскостопанска политика на ЕС,
които бяха въведени през последното десетилетие.

Групата по ЛИДЕР+, Ballyhoura Development Ltd, цели да
разнообрази икономическата база на района и да подобри
качеството на живот в местните общини чрез развитието
им и икономическия им напредък, подкрепено от научни
изследвания, образование и обучение. МИГ се фокусира
върху много сектори, включително производство, прера-
ботка на храни, информация и технологии, селски туризъм,
социални инициативи и заетост.
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Партньори в обучението

Защо този проект е добра практика?

Проектът включи участие по принципа „отдолу нагоре“ на
отделни общини в Ирландия и Уганда. Бяха организирани
поредица от срещи за сближаване на общините и обсъж-
данена потенциалните теми за възможностите за развитие.
Всички предприети дейности бяха ръководени от съответ-
ните общини.

Партньорството по проекта включва няколко различни
организации: University College Dublin; Ballyhoura
Development; Plan Tororo; Plan Ireland и общинитеMbula в
Tororo, Уганда иMitchelstown в Ballyhoura,Ирландия, които
поеха пилотния проект.

Проектът разработва новаторски подходи за привличане
на доброволци за участие в дейностите на общините. Той
осигурява и платформа за идентифициране и изпълнение
на проектите на общините.Проектът е уникален с това, че
развива връзки между община от страна извън ЕС и общи-
на на страна от ЕС и споделя опита на общините на различ-
ни равнища.

Работата в мрежа бе жизненоважна за успеха на проекта,
тъй като цялата инициатива е основана на сътрудничество.
От самото начало общините и другите заинтересовани
страни бяха ангажирани във всички етапи на проекта, за
да развият модел на сътрудничество чрез взаимно обуче-
ние. По време на улеснените пътувания до Уганда и ответ-
ните посещения в Ирландия проектът осигури различни
нива на обучение и обмен.

Моделът „партньори в обучението“, разработен по време на
проекта, може да бъде пренесен в други общини, тъй като
може лесно да бъде повторен. Той предоставя добър пример
за инициативи на сътрудничество между групи от общини.

Връзките между общините, осъществени благодарение на
този проект, позволиха взаимно обучение, което ще спо-
могне за устойчивостта на инициативата.

Описание на проекта

1. Кратка история на проекта■

Групата по ЛИДЕР+ Ballyhoura Development цели да под-
крепи новаторското развитие на общината и обогатяване-
то на социално-културните дейности между общините.
Отварянето на общината към други общини в Ирландия и
чужбина бе важен елемент в развитието и.

Идеята на проекта бе да развие модел на взаимно обуче-
ние с цел да се получат връзки между различни общини.
МИГ избра партньор— страна от третия свят, която отго-
варя на следните критерии: достатъчна сигурност; добро
равнище на английски език; опит в прилагането на упра-
вленческифункции от страна на общините. Това гарантира,
че те ще имат необходимите умения за участие в проекта.
Освен проучваниятаМИГ намери в Уганда група, аналогич-
на на групите по ЛИДЕР, наречена Plan Tororo (Plan). Група-
та Plan е работила в Уганда от 1992 г. и е установила връзки
с местните общини, за да предостави по-добри програми
за здравеопазване, образование, доходи,жилищно строи-
телство и хигиенизиране.

Съществуваше значителен потенциал за пренос на техни-
чески умения от групата Plan в Уганда към общините в
Ballyhoura. Това доведе до създаването на Plan Ireland, ко-
ято е нова неправителствена организация. Нейната роди-
телска организация— Plan International— има шестдесет
и шест години работа с общини със специално внимание
към нуждите на младите хора в развиващите се страни.
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Ключовите елементи на инициативата бяха: да се подкре-
пи развитието на сътрудничеството между три общини в
Ballyhoura и общини в Уганда; да се осигури достъп до тех-
нически знания; да се осъществят връзки за подкрепа
между групи от общини; да се подкрепят общините да на-
мерят и получат достъп до финансова поддръжка за всич-
ки проекти, произлизащи от тази инициатива. Преценено
бе, че може да се получи подкрепа, когато потенциалните
проекти отговарят на бизнес плана на ЛИДЕР+.

2.Основни дейности■

През 2004 г. бе направено подготвително посещение в
Уганда, за да се развие идеята и да се установят общините,
които биха искали да участват в пилотната инициатива.
След това в Уганда и Ирландия се проведоха консултации,
за да се получат знания и насоки от страна на общините.
Консултациите установиха, че ключовата цел е да се съз-
даде на място орган от местни активисти, привлечени от
различни общини, да се използва техническата помощи да
се развият връзки, базирани на установените нужди на
общините.

Бяха разработени три отделни фази на проекта:

Фаза 1: въвеждане и обучение за определените общини;
определяне на темите за обмен на знания и обмен на по-
сещения в общините между страните.

Фаза 2: разработване на планове за действие на общините
в Ирландия и Уганда; обучение в специфични области и
разработване на проекти от общините.

Фаза 3: документиране на концепцията „партньори в обу-
чението“ и разработване на ръководство за улесняване на
други МИГ и общини при пренасяне на модела.

Представители от три общини в Ballyhoura (Mitchelstown,
Herbertstown и Caherconlish) посетихаMbula в Уганда през
февруари 2005 г. Посещението обхвана редица теми като
земеделие, здравеопазване, образование и икономически
въпроси. Когато групата се върна в Ирландия, общините се
срещнаха, за да решат как да допълнят това, което са нау-
чили, с фокус върху развитие на проектите за обмен на
информация. Всяка от участващите общини проведе ин-
формационни вечери, за да представи обзор на това, кое-
то са видели и научили и да установи възможните пътища
за по-нататъшна работа.

Ирландските общини продължиха да поддържат контакти
с общините в Уганда.По-специално, Mitchelstown продължи
сътрудничеството си сMbula в Уганда, за да създаде повече
връзки с общината, училищата, кредитни съюзи,местни ма-
газини, клубове и общински организации. През декември
2005 г. комитетът наMitchelstown отиде отново в Уганда, за
да придвижи идея, базирана на системата за микрофинан-
сиране и кредитни съюзи в Ирландия. Заедно с общината на
Mbula, комитетът предложи име за модела за връзка, по
който се работи като „партньори в обучението“ и съставиха
споразумение за сътрудничество. През септември 2006 г.
представители на общинаMbula посетихаMitchelstown.

3. Конкретни реализации и резултати■

Проектът подобри връзките и взаимното обучение между
общините. Това бе направено чрез поредица от дейности,
включително обмен на знания, посещения и разработване
на проект.

Главният резултат от проекта бе разработването на модела
„партньоривобучението“, който свърза общинивИрландия
с общини в Уганда и има потенциал да бъде пренесен и към
други МИГ в цяла Европа. Съставен бе наръчник, който
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изяснява процеса, чрез който други общинимогат да участ-
ват в модела „партньори в обучението“.

В общините на Ballyhoura се получи огромно количество
знания за живота в една развиваща се страна— процеси-
те и въпросите по развитието на общината, справяне с
въпроси на здравеопазването като СПИН и консултиране-
то на младите хора.

Общините в Tororo установиха схема за спестявания и за-
еми като предшественик на планираното установяване на
кредитна институция (Credit Union). Двама членове на об-
щинаMbula ще получат подготовка по този тип кредитни
институции в University College Cork и ще получат практи-
ческа подготовка в Mitchelstown Credit Union. След посе-
щението си на шампионата World Ploughing по време на
визитата си в Ирландия общината на Mbula проведе със-
тезания по изораване и повиши вниманието си към добро-
то култивиране на земята.

4. Възникнали проблеми/извлечени поуки■

Главният проблем на проекта бе да се намери практичен
начин за изучаване и споделяне на опит между общините.
Той бе преодолян чрез развитието на модела „партньори
в обучението“.

5. Добавена стойност на проекта, осигурена■

от ЛИДЕР+

Програмата ЛИДЕР+ помогна да се заздрави процеса на
доброволна работа в общината.Освен това ЛИДЕР+ осигу-
ри обмен на опит между групи от общини, така че различ-
ни страни да могат да се учат една от друга за справяне със
своите проблеми, за успех и доброволческа работа.

6. Продължителност■

Проектът започна през юли 2004 г. и завърши в края на
декември 2006 г.

7. Бюджет■

Общият бюджет за трите фази на проекта бе 69 400 EUR,
които включваха 29 607 EUR от ФЕОГА, 3510 EUR от нацио-
нално публично финансиране и 9179 EUR от частни източ-
ници, 11 236 EUR (за фаза 2) и 15 868 EUR (за фаза 3).

Данни за контакт с МИГ

Наименование на МИГ: Ballyhoura Development Ltd

Лице за контакт: Ann Laverty
Адрес: Kilfinane, Co. Limerick, Ireland

Телефон: (353-63) 913 00
Факс: (353-63) 913 00

Електронна поща: a.laverty@ballyhoura.org
Уебсайт: www.ballyhouracountry.com

Снимките и илюстрациите са предоставени от МИГ
Ballyhoura Development Ltd
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Факти за територията

Население: 109 000жители●

Площ: 3150 км2●

Гъстота на населението: 35жители/км2●

Брой на общините: няма информация●

ИРЛАНДИЯ

Местна маркаWest Cork

Контекст на проекта

Изумителните пейзажи и непокътнатата околна среда,
съчетани с интересна и разнообразна култура и история,
гарантират, че районътWest Cork е специален. Той обхваща
редица „специални зони за съхранение на околната среда“
и „области на националното наследство“, както и морски и
горски природни резервати.

Земеделието и природните ресурси, базирани на произ-
водствени дейности (земеделски храни и риболов), тради-
ционно са преобладаващите компоненти на местната ико-
номика. Секторът на услугите е добре развит, особено по
отношение на частните професии, туризма и гостоприем-
ството. Икономическият растеж допринесе за появата на
компютърните технологии и услугите за международна
търговия в района, като заетостта в публичния сектор на-
маля през последните години.

Главната цел на програматаWest Cork по ЛИДЕР+ е да де-
монстрира инициативи за развитие в селските райони и
допълнително да развие околната среда и културата, кои-
то благоприятстват и поддържат местната стопанска ини-
циатива.

Защо този проект е добра практика?

Инициативата за местна марка се базира на уникалния
имидж и идентичност на областта и поради това тясно се
свързва с подхода, основан на района. Продуктите, пред-
ставяни чрез местната марка, са твърдо вкоренени в инди-
видуалните традиции и влияния на района.
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Подходът „отдолу нагоре“ е ясно видим в проекта, тъй като
той изисква активна поддръжка и участие от широк кръг
общини и участващи предприятия.МИГ и нейните състав-
ни части управляват,развиват и контролират всички аспек-
ти на инициативата заместнамарка в полза на целиярайон
като цяло.

Подходът на партньорство бе фундаментален за успеха на
проекта. МИГ включи в инициативата избрани според не-
обходимостта подходящи агенции, публични и частни ор-
гани. С течение на годините в инициативата бяха ангажира-
ни голям брой съюзи с множество партньори на проекта.

Новаторството и новаторското мислене са ключът към ус-
тойчивостта на инициативата. Всяка година се въвеждат
нови идеи и концепции, особено в сферите на обучението,
интегрираното развитие, работата в мрежа, колективните
дейности, маркетинга, съюзите и сдруженията.

Работата в мрежа бефундаментална за развитието на подхо-
да. Организаторите на проекта се включиха в интензивната

работа в мрежа между агенциите и МИГ в национален кон-
текст.През последните четири години те се включиха в мно-
жество информационни връзки и инициативи в ЕС. Те също
проведоха и се включиха в редица официални проекти от
тип дейност 2 (международно сътрудничество), свързани с
инициативата за местна марка с МИГ в Белгия, Гърция, Ис-
пания, Обединеното кралство, Нидерландия и Финландия.
Вследствие на времеви ограничения много други възмож-
ности за сътрудничество трябваше да бъдат отклонени.
Проектът освен това изгради връзки и с други мрежи извън
програмата ЛИДЕР+ и ЕС, включително Австралия, Канада,
Китай, Нова Зеландия, Русия и Съединените щати.

Организаторите на проекта са уверени в устойчивостта на
инициативата в икономическо отношение. Те имат наме-
рение тя да играе значителна роля в местната програма за
развитие на селските райони за периода 2007—2013 г.

Описание на проекта

1. Кратка история на проекта■

Инициативата на проекта започна от МИГ West Cork по
програмата ЛИДЕР II. Тя е интегрирана стратегия за раз-
витие, ориентирана към силните страни, които районът
трябва да предложи при производството на храни и в
туризма.

West Cork има уникален имидж и идентичност и се смята,
че това е мощно средство за развитие на предприемаче-
ството. За района бе създадена усъвършенствана и детайл-
на концепция заместнамарка,основаваща се на този имидж
и идентичност, и въз основа на развитието, приложението
и мениджмънта на критериите за качество.

Проектът представя ядрото на стратегията за развитие на
предприемачеството в района и освен това е силно свър-
зан с други приоритетни дейности като развитие на на-
следството, околната среда и общността.МИГ управлява и
контролира всички аспекти на инициативата в съдружие
със сто и петдесет местни предприятия.

2.Основни дейности■

Инициативата за брандинг обхващаширок диапазон от дей-
ности за развитие, категоризирани по следния начин: из-
следване, обучение, капиталови инвестиции и маркетинг.
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За всяка от тези категории се организиратширок кръг раз-
лични програми за развитие като: развитие на електронна
търговия, изследователски пътувания, семинари по окол-
ната среда и др. (изследвания); системи за контрол на ка-
чеството на храните, оценка и мониторинг, обучение по
органично градинарство, настойничество и др. (обучение);
местни услуги по настаняване на гости, атракционни
съоръжения за посетителите, подобряване на околната
среда, производство на месни и млечни продукти и др.
(капиталови инвестиции); разработване на туристически
брошури, събития и панаири за туристи, разработване на
уебсайт и електронна търговия, рекламиране, тематични
и пакетни екскурзии и др. (маркетинг).

3. Конкретни реализации и резултати■

Инициативата за брандинг, която обхвана редица успешни
събитияиидеи за района, донесе значителнирайонни пол-
зи като цяло, както и за участващите предприятия.

Проектът може да се похвали с редица резултати, включи-
телно съгласуваност на районния маркетинг и промоция,
разпознаване от страна на потребителите и осведоменост
по отношение на местната марка, развитие на нови пред-
приятияипродукти, повишена заетост,оборот и доходност,
подобрени стандарти по отношение на качеството, разви-
тие на пазара/достъпа до пазара и развитие на мрежата.

Инициативата се разглежда и като пример за териториал-
на съгласуваност, конкурентоспособност и интегрирана
стратегия за развитие. Понастоящем е предприет изчер-
пателен анализ по отношение на въздействието и резулта-
та от проекта за брандинг наWest Cork.

4. Възникнали проблеми/извлечени поуки■

Значително количество време и енергия бяха инвестирани
във фазите на проучване и развитие на проекта. Това се
оказа много важно за неговия последващ успех, особено
за постигане на местно участие в проекта.

Ключово предизвикателство за устойчивостта на инициа-
тивата бе да се осигури нейното съответствие като инфра-
структура за развитие за района и участващите предпри-
ятия. Това изискваше МИГ да има категорично и ясно раз-
биране на района и въпросите за неговия потенциал, кон-
текст, история и развитие, с които се сблъскват малките
предприятия в селския район.

Важно бе да се запази инициативата работоспособна глав-
но като инициатива за развитие, а не като търговска еди-
ница. Важно бе също да се възприеме подхода за посте-
пенно нарастване, така че отделните и различаващи се
дейности да бъдат свързани и развити под знаменателя на
интегрирана стратегия.

Ключово предизвикателство за бъдещето ще бъде да се
превърне инициативата във водеща сред различните се-
кторни агенции за развитие.

5. Добавена стойност на проекта, осигурена■

от ЛИДЕР+

Елементът на добавена стойност от проекта се състои във
факта, че инициативата не би могла да бъде разработена
от която и да е друга агенция или организация, различна
отМИГ.Подходът, отговарящна програмата ЛИДЕР+, цели-
те, контекстът и ресурсите представляват идеално съчета-
ние и проводник за такава интегрирана стратегия за раз-
витие.

Успехът се получи чрез предоставяне на решения за раз-
витие на местните предприятия, които не бяха постигнати
от традиционните агенции за развитие. Концепцията за
раздвижване и изграждане на капацитет по програмата
ЛИДЕР+ бе критично важна за успеха на проекта.Също така
интегрирането на развитието на предприятията и общи-
ната под обща тема бе възможно да се постигне само чрез
широко разгръщане на програмата ЛИДЕР+. Това бе важно,
тъй като много инициативи, поддържани от ЛИДЕР за раз-
витие на общините, околната среда, социалния капитал,
наследството и др., представляват някои от основните цен-
ности на предложението за брандинг.

6. Продължителност■

Проектът започна през септември 2001 г. и завърши в края
на декември 2006 г.

7. Бюджет■

Общият бюджет за проекта бе 6 250 000 EUR, които включва-
ха 1 300 000 EUR от ФЕОГА, 1 850 000 EUR от национално пуб-
лично финансиране и 3 100 000 EUR от частни източници.
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Данни за контакт с МИГ

Наименование на МИГ: West Cork Leader Co-op

Лице за контакт: Ian Dempsey
Адрес: South Sq, Clonakilty, West Cork

Телефон: (353-23) 340 35
Факс: (353-23) 340 66

Електронна поща: wclc@wclc.iol.ie
Уебсайт: www.westcorkleader.ie

Снимката и илюстрациите са предоставени отМИГWest
Cork Leader Co-op
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Факти за територията

Население: 17 866жители●

Площ: 487 км2●

Гъстота на населението: 36жители/км2●

Брой на общините: 22●

ИТАЛИЯ

Таксибус

Контекст на проекта

Районът на МИГ Alto Oltrepo се намира в планинската и
хълмиста област в югозападната част на провинция Pavia
в областта Lombardia между областите Piemonte, Liguria и
Emilia Romagna.Най-високите планински върхове в района
достигат височина 1700 м.

Районът е изправен пред много предизвикателства като:
намаляващо население; обедняване в селските центрове;
липса на идентичност и загуба на традиционните услуги.

МИГ Alto Oltrepo се фокусира върху тема на ЛИДЕР+, за да
подобри качеството на живот в селските райони, а нейна-
та стратегия за местно развитие има четири специфични
цели: да осигури работа в мрежа в областта на икономика-
та; да прекрати изолацията на жителите и да улесни прид-
вижването вътре в територията, като скъси разстоянията;
да поддържа семейния живот и да развие патронажни ус-
луги по домовете, както и да запази историята и паметта
на тези важни селски региони.

Защо този проект е добра практика?

Подходът, основан на района, бе важен за проекта. Той бе
базиран върху анализ на комуникационните и транспортни
недостатъци в областта, за да се подпомогне интегрирането
и подобряването на местната транспортна система. Проек-
тът осигури новаторска организация, за да се подобри ефи-
касността, гъвкавостта и съгласуваността между обществе-
ния транспорт и връзките в отдалечените селски райони.
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Подходът „отдолу нагоре“ бе приложен във всички етапи
на проекта, като бе разработен с помощта и приноса на
местните хора, администрации и транспортни компании.
Това гарантира, че системата обхваща реалните нужди на
жителите в най-отдалечените селски райони.

Като резултат от дейността се създаде новаторска система
за района, която бе ключов въпрос за труднодостъпните,
слабо населени и обезлюдени селски райони, особено за
хората,живеещи в планините иместата с голяма надморска
височина. Главните новаторски елементи на подхода бяха:
определяне на инвестиционния риск в експерименталната
транспортна система; насърчаване на частно-обществено-
то сътрудничество в селските райони и демонстриране как
една гъвкава транспортна услуга може да помогне поло-
жително на старите и по-млади членове на общността.

Новата услуга бе добър пример за местно финансиране и
мениджмънт, тъй като тя успешно координира местните
органи с публични и частни компании.Някои частни спон-
сори взеха участие в инициативата, в частност банковата
фондация „Banca del Monte di Lombardia“.

Дейността може лесно да се пренесе в други селски обла-
сти с подобни характеристики и транспортни проблеми.
Важно е да се вземе под внимание специфичният контекст
на всяка област, за да се:

установят реалните нужди от мобилност (вид на услу-•
гата, целеви групи, времеви разчети и период на реа-
лизация на проекта);
установят най-труднодостъпните географски области•
(особено тези, които имат ограничени транспортни ус-
луги на разположение);

привлекат множество доставчици на транспортни ус-•
луги;
гарантират и управляват услугите по гъвкав начин, за•
да се посрещнат реалните нужди на потребителите;
ангажират всички съответни местни заинтересовани•
страни.

Успехът от този пилотен проект позволи на проекта да раз-
шири своята първоначална пробна област до обхващане
на целия район наМИГ. Вмомента е в действие дългосроч-
на стратегия, за да се направи проектът устойчив.

Описание на проекта

1. Кратка история на проекта■

Главните оперативни цели наМИГ бяха да се създадат нови
услуги, които да посрещнат ключовите местни нужди като
телецентрове, патронажна помощпо домовете за възраст-
ните и инвалидите, мобилни услуги в по-отдалечените
планински области и мрежа от интегрирани транспортни
услуги. Този проект бе насочен към осигуряване на нова
транспортна услуга за посрещанена нуждите отмобилност
на селските общини, особено четири общини в най-отда-
лечените и изолирани планински области.

Приоритетните нужди на проекта бяха да се:
осигури транспортиране до медицинските центрове за•
старите хора и до спортните съоръжения за младите
хора;
установят връзки с най-отдалечените и обездвижени•
жители;
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активират нови връзки с обслужващите центрове във•
и около областта;
намали броят на хората, които се изселват от района.•

2.Основни дейности■

Първата дейност на проекта бе да удовлетвори нуждите,
изразени от четирите избрани общини. Те бяха изпълнени
чрез три стъпки:

a) създаване на технически комитет (с представители отМИГ,
полските и планинските общини) за стратегическо ориен-
тиране, наблюдение и контрол;

б) разработване на нова интегрирана транспортна услуга—
в техническо и икономическо отношение;

в) създаване и пилотно развитие на новата транспортна
услуга в избран пробен район.

Проектът „Таксибус“ бе разработен, за да отговори по кон-
кретен начин на нуждите от мобилност, като се погрижи за
разписанията и транспортните заявки от потребителите.
Местните власти са отговорни за издаването на билети. Това
вдъхва доверие у потребителите и е в съответствие с харак-
тера и нуждите на тези, които се нуждаят от транспорт.

Мениджърът на услугата се грижи за организиране и ко-
ординиране на транспорта, така че да може да удовлетво-
ри нуждите на потребителите по гъвкав начин и да им
осигури цялата нужна информация за техните заявки за
билети.

Проектът е експериментална услуга, която следва конкрет-
на процедура: потребителят се обръща към центъра за

клиентски повиквания/координационното звено на дос-
тавчика на услугата или към общината; индивидуалната
заявка за услугата се приема и услугата се планира; достав-
чикът на услугата потвърждава заявката и услугата се пре-
доставя.

3. Конкретни реализации и резултати■

Към настоящия момент услугата бе успешно приложена
в пилотния район и получи възможност за разширяване,
за да покрие цялата област на планинската община
Pavese в района Olto Altrepo и нейните двадесет и две
подобщини. Услугата се управлява от група от пет мест-
ни транспортни предприятия и между август 2004—2007
г. главните резултати могат да бъдат обобщени, както
следва:

Изпълнени бяха 5642 пътувания с обща дължина 112•
840 км.
Броят на потребителите се увеличи бързо, достигайки•
общо 16 313 души, включително 15 823 възрастни хора,
345 по-млади хора и 145 други.
Достигната бе приоритетната целева аудитория и услу-•
гата става все по-добре приета.
По-възрастните членове на общините получиха въз-•
можност да общуват с други, което им даде по-голяма
независимост.
По-младите членове получиха възможност да участват•
в повече културни и спортни събития, без да разчитат
на своите родители.

4. Възникнали проблеми/извлечени поуки■

В началните етапи на проекта възникнаха някои пробле-
ми, дължащи се на новаторския му характер. Например
потребителите нямаха доверие в системата и освен това
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имаше известни затруднения при приобщаването на
местните администрации.От проекта стана явна важност-
та на ефективното насърчаване и разпространение на
услугата,осигуряването на телекомуникационните линии,
свързващи потребителите и мениджъра, поддържането
на гъвкава и лесно използваема услуга и поддържане на
постоянно съответствие между планираното и действи-
телното разписание

5. Добавена стойност на проекта, осигурена■

от ЛИДЕР+

Добавената стойност на проекта бе в повишаване на осве-
домеността сред местната общност за реалните нужди и
рискове на района, особено тези, свързани с възрастните
и млади членове на общността. Важно бе освен това да се
проектира, приложи и тества нова транспортна услуга, ко-
ето би било трудно да се направи без поддръжката и ино-
вативната природа на програмата ЛИДЕР+.

6. Продължителност■

Проектът започна през септември 2003 г. и завърши в края
на март 2008 г.

7. Бюджет■

Общият бюджет за проекта бе 1 162 000 EUR, които включ-
ваха 134 250 EUR от ФЕОГА, 134 250 EUR от национално пуб-
лично финансиране и 893 500 EUR от частни източници.

Данни за контакт с МИГ

Наименование на МИГ: GAL Alto Oltrepo Srl

Лице за контакт: Raffaella Piazzardi
Адрес: Via Giuseppe Mazzini, 16, І-27057 Varzi, Pavia

Телефон: (39-0383) 54 06 37
Факс: (39-0383) 535 83

Електронна поща: galoltrepo@tiscalinet.it
Уебсайт: www.gal-oltrepo.it

Данни за контакт с местния оператор

Наименование на организацията: CommunitàMontana
dell’Oltrepo Pavese

Лице за контакт: Giovanni Draghi
Адрес: Piazza Umberto I, 9, І-27957 Varzi, Pavia

Телефон: (39-0383) 54 58 11
Факс: (39-0383) 548 50

Електронна поща: comunitamontanaoltrepo@cmop.it
Уебсайт: www.cmop.it

Снимките и илюстрацията са предоставени отМИГ Alto
Oltrepo Srl
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Факти за територията

Население: 60 000жители●

Площ: 2424 км2●

Гъстота на населението: 25жители/км2●

Брой на общините: 64●

ИТАЛИЯ

Проекти на производствени вериги

Контекст на проекта

Районът наМИГ се състои от пет планински общини, които
се намират в югозападната част на областта Piemont.МИГ
се намира в административните граници на провинция
Cuneo и е затворена между долинатаGesso наюг, долината
Pellice на север, планинските вериги на Cottian Alps и
Maritime Alps на запад, а на изток е отворена към огромна-
та равнина на Cuneo.

Районът се характеризира с висока географска, природна
и културна хомогенност, така че координирането и споде-
лянето на съвместни програми за следващите инициативи
с местни проекти може лесно да бъде осъществено.

МИГ бе в състояние да въздейства на политическо равни-
ще, за да поддържа програмите за местно развитие, дого-
ворени от всички партньори, чиито резултати са видими
за цялата територия. Това произлиза от наличието на общи
цели и стратегии, насочени към насърчаване на единен
подход за икономическо и социално развитие.

Защо този проект е добра практика?

Проектът пряко прилага подход, основан на района.МИГ
се стреми да подкрепирайона като цяло и добавя стойност
къмнего чрез създаване на вериги за дребномащабнопро-
изводство сред местните производители. Цялата дейност
е посветена на намиране на решения за проблемите с дос-
тавките на местните производители и за изграждане на
нови мощности, при положение че пазарът е обикновено
доминиран от по-големи вериги и супермаркети.

Партньорството е жизненоважно за работата и успеха на
проекта. То се основава на кръга от местни заинтересова-
ни лица, действащи заедно за създаване на икономически
вериги, така че те да могат да се конкурират с големите
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снабдителски системи. Това помага и за запазване на тра-
диционната идентичност и качество на техните продукти.

Проектът показа своята новаторска природа на различни
равнища. Партньорите поеха задължение да си сътрудни-
чат един с друг. Това е най-новаторската част на дейността,
тъй като тя успешно обедини местните предприятия, за да
извлекат икономически ползи. Подадените предложения
трябваше да са с новаторска същност по отношение на
инвестирането и въздействията върху района.

Системата за предложения, очертана в проекта, е добър
пример на ръководене, финансиране и мениджмънт. МИГ
прие критерий за подбор, който гарантира добро разпре-
деление на поддръжката в производствените системи на
района. Критерият се фокусира върху очакваните резулта-
ти и въздействия, степента на новаторство, устойчивост по
отношение на околната среда, качество на споразумението,
броя на съвместните приложения, възрастта на пред-
приемачите и местоположението на кандидатстващото
предприятие (предпочитание бе дадено на тези, които са
разположени на повече от 600 метра надморска височина).

Проектът цели да насърчи икономическото новаторство,
за да се подпомогне проникването на нови пазарии пътища
за местните продукти чрез инвестиции, поддържани от
предприемачите. Условията на предложенията и финанси-
рането са в полза на устойчиво развитие на местната ико-
номика. Кандидатите трябва да приемат споразумение за
минимум пет години, което на свой ред ще подпомогне ус-
тойчивото сътрудничество и идеите на проекта в бъдеще.

Описание на проекта

1. Кратка история на проекта■

МИГ задвижи цялата идея, за да разработи система по про-
екта, насочена към добавяне на стойност към местните

продукти. Някои от основните цели на МИГ са да се попу-
ляризира районът чрез земеделски продукти, да се под-
крепи преобразуването и комерсиализацията на структу-
рите и да се улесни достъпът до пазара за местните проду-
кти. Този проект изпълнява плана за местно развитие на
МИГ и улеснява достъпа до пазара за местните продукти.

Проектът цели да преодолее препятствията пред малките
и средни предприятия, които са застрашени от големите
вериги и супермаркети, доминиращи на пазара. Чрез
сътрудничество между малки групи от заинтересовани
лица, организирани в малки по мащаб вериги, проектът
позволи на предприятията да наберат мощ и да набележат
по устойчив начин нови пътища към пазара.

2.Основни дейности■

Проектът е базиран на две инициативи, които взаимно се
допълват:

a) Изработване на пилотен проект, който се фокусира вър-
ху културната идентичност като катализатор за местно-
то развитие.

Завсекиотсекторитеназемеделието,занаятитеипроизвод-
ствотона храницелта е да се установинай-подходящияпа-
зар за отделните производители, на който те да доставят
своите продукти с цел да максимизират печалбите си чрез
различни канали за дистрибуция.През 2003 г. бяха изслед-
вани производствените вериги, така че да бъдат подадени
предложения за подобряванена търговската ефективност.

б) Избор и подкрепа на предложения и съвместни инова-
тивни инвестиции чрез групиране на малки и средни
предприятия.

Във всяка група имаше минимум три предприятия и
те имаха за цел да подобрят микроверигите чрез се-
рия от новаторски мерки сред предприятията и по
протежение на веригата. Тези мерки биха могли да се
отнасят за продуктите, услугите, преобразуванията
или процеса на комерсиализация. Важно за МИГ бе
да види новаторския характер в предложенията ,
свързани с инвестициите и въздействията върху ра-
йона. През 2004 г. бяха публикувани 2 покани за пред-
ставяне на предложения.

3. Конкретни реализации и резултати■

Инвестициите в първата обява за представяне на предложе-
ния бяха ограничени до единадесет избрани предприя-
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тия, групирани в три неголеми вериги. Втората обява за
представяне на предложения бе по-успешна, с избрани
двадесет и две предприятия, представящи седем производ-
ствени веригиот следните сектори: говеждомесои скотовъд-
ство от Piemont; билки от Valle Varaita и Valle Grana, дребни
плодове от Valle Vaira, вина от областтаColline Saluzzesi (ЗНП);
боровинкиот долината наPo, сиренеот областтаCastelmagno
(ЗНП) и дребна индустрия за свежи тестени изделия.

Всички избрани предприятия съставиха разнообразна по
характера си съвкупност от производствени вериги в це-
лия район на МИГ. Дори производителите от най-отдале-
чените и труднодостъпни райони взеха участие в инициа-
тивата и получиха подкрепа, за да подобрят своите струк-
турни условия.

През септември до октомври 2006 г., след публикуването
нашестата инициатива „Производствени вериги и проекти
замеждусекторно интегриране“, бяха подадени девет нови
проекта от тридесет и седем различни предприятия.

4. Възникнали проблеми/извлечени поуки■

При първата обява за представяне на предложения бяха
подадени малко заявки, което бе неочаквано и вероятно се
дължеше на новаторския характер на подхода за производ-
ствени вериги.Подходът бе взаимно обвързване, като кан-
дидатите подписаха съвместно споразумение, чието изпъл-
нение бе гарантирано с писмено изявление на всички пред-
приятия, участващи в даденото предложение.

Друг проблем бе, че само предприятия с достатъчен иконо-
мически мащаб изразиха интерес към проекта. Това вероят-

но се получи, защото имаше изискване за съфинансиране на
60% от инвестициите и това бе предизвикателство и препят-
ствие за по-малките и икономически крехки предприятия.

5. Добавена стойност на проекта, осигурена■

от ЛИДЕР+

Проектът добави стойност чрез развитие на подхода за уп-
равление при прилагане на основаната на района политика.
Тя бе базирана върху разрешаване на ключови проблеми,
например местните слабости, дължащи се на системите за
едромащабна дистрибуция и продажби на дребно, които
принуждават местните производители да изградят нови
маркетингови мощности и да разработят новаторски реше-
ния.

Ключов приоритет за МИГ бе да внесе добавена стойност
в района, като създаде система за предложения.МИГ уста-
нови, че това е добър инструмент за изпробване на новите
политики, насочени към колективни новаторски процеси
и дейности, които допринасят за развитието на района
като цяло.

6. Продължителност■

Проектът започна в края на юни 2004 г. и завърши в края
на декември 2007 г.

7. Бюджет■

Общият бюджет по проекта беше 71 000 EUR, които включ-
ваха 35 500 EUR от ФЕОГА, 14 200 EUR от национално пуб-
лично финансиране и 21 300 EUR от частни източници.

Данни за контакт с МИГ

Наименование на МИГ: GAL Tradizione delle Terre
Occitane

Лице за контакт: Mario Bertoldi
Адрес: Piazza San Paolo, 3, І-12023, Caraglio (CN)

Телефон: (39-0171) 61 03 25
Факс: (39-0171) 81 79 81

Електронна поща: info@tradizioneterreoccitane.com
Уебсайт: www.tradizioneterreoccitane.com

Снимките са предоставени отМИГ Tradizione delle Terre
Occitane



Най-добри практики по ЛИДЕР+64

ЛЮКСЕМБУРГ

Регионално развитие чрез културна промяна

Факти за територията

Население: 19 114жители●

Площ: 391 км2●

Гъстота на населението: 48жители/км2●

Брой на общините: 13●

Контекст на проекта

Районът на МИГ Redange-Wiltz се намира в западната част
на Люксембург и е известен със своето земеделие. Той
съдържа първия национален парк на Люксембург —
„Naturpark Öewersauer“, а областта има красив ландшафт.

Основната идея наМИГ бе да се съсредоточи върху хората и
инициативите за обучение и комуникация. Това се постигна
чрез три главни области на развитие: усъвършенстване на
човешките ресурси чрез обучение и образование; насърча-
ване на отдиха, културата и туризма; осигуряване на по-доб-
ра комуникация между различните целеви групи в селата.

Защо този проект е добра практика?

Подходът, основан на района, бе много важен, тъй като
проектът бе насочен към интегриране на гражданите от
португалски произход, живеещи в района Redange-Wiltz
(понастоящем 6%отместното население).Проектът имаше
за цел да подпомогне люксембургчаните ижителите с пор-
тугалски произход да разберат взаимно своите културни
и социални различия и по този начин да общуват и живеят
в по-добра хармония.

Проектът бе твърде новаторски, тъй като бе разработен
един съвременен метод за преподаване на езици. Интер-
активните класове осигуриха на участниците по-интензи-
вен културен обмен с новаторски езиков подход.

Проектът подобри интеграцията между двете общности,
тъй като те взаимно научиха повече за чуждия език и кул-
тура. Това допринесе за по-доброто разбиране и интегри-
ране на малцинствените групи в селските общности.
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Работата в мрежа бе силен елемент на проекта, тъй като
двете МИГ развиха по-силни културни и икономически
връзки между своите страни. Работата в мрежа между от-
далечените области също бе основна черта на проекта.

Интерактивният езиков курс и международният подход
са добри идеи, които могат да бъдат пренесени в други
подобни географски области. Важно е да се разбере, че
успехът на този пилотен проект се дължи отчасти на де-
мографската ситуация в района на МИГ Redange-Wiltz (ви-
сок процент на населението е от португалски произход).

Идеята за езиков курс е планирана да бъде официализи-
рана на национално равнище отМинистерството за семей-
ствата и интеграцията на Люксембург, с цел да се насърчи
по-широкото културно интегриране и да се осигури устой-
чивостта на проекта.

Описание на проекта

1. Кратка история на проекта■

Този международен пилотен проект започна през 2004 г.
когато двеМИГ подписаха споразумение за сътрудничест-
во. Споразумението се сключи междуМИГ Redange-Wiltz в
Люксембург иМИГ ProBasto в Португалия, тъй като в райо-
на Redange-Wiltz в Люксембург живеят голям брой жители
от португалски произход (главно от района Basto).

Много португалски преселници са се установили в Люк-
сембург през седемдесетте години на миналия век, за да
работят в строителния сектор.Мнозинството от тези пре-
селници не са успели да се интегрират напълно в начина
на живот на Люксембург.Поради това стратегическата цел

наМИГ Redange-Wiltz бе да подобри взаимното разбиране
между различните култури, съжителстващи в страната.

Споразумението за сътрудничество между двете МИГ има
за цел три главни дейности, които са свързани с техните
стратегии:

интегриране и участие на младежката култура;•
подкрепа на района и местните продукти;•
насърчаване на туризма.•

2.Основни дейности■

Първата пилотна дейност, започната отМИГ Redange-Wiltz,
бе успешен езиков и интеграционен курс, организиран в
района на Люксембург. Курсът включваше едновременно
изучаване на двата езика и бе първи по рода си в района.
Целта на проекта бе да улесни езиковия и културен обмен
между населението, говорещо люксембургски и португал-
ски, и да подпомогне интегрирането на двете общности.

Методът за преподаване, заложен в курса, бе да се учи
езикът чрез специфични културни теми (например история,
традиции, храна и танци).Петима преподаватели от района
се срещнаха, за да обсъдят различните начини, по които
биха могли да подпомогнат сближаването на общностите
чрез приятни, но и приложими езикови класове/семина-
ри.

В резултат групата бе разделена на две— една, говореща
португалски, и друга, говореща езиците в Люксембург
(френски, немски и люксембургски).Цикълът започна с ве-
черен курс, на който бе представена идеята на проекта и
участниците се представиха. Следващите езикови класове
бяха проведени при подготовката на практически семина-
ри. В семинарите участниците бяха организирани по двой-
ки (по един партньор, говорещ португалски, и един, гово-
рещ люксембургски, във всяка двойка) и бяха изпратени
да извършват заедно разни дейности, например пазарува-
не, готвене, танцуване, градинарство, игри и традиционни
занимания. Семинарите позволиха на участниците не само
да открият взаимно своите страни и езици по един прак-
тичен начин, но и да се опознаят един друг.

Разходите за езиковите курсове бяха поети отМИГ (те бяха без-
платни за участниците), тъйкато товабепилотенпроектиникой
неможешедапредвидидоколкоуспешнибихабиликурсовете.

Международният елемент на проекта бе свързан с посеще-
ние на португалските производители (на местни продукти)
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в Люксембург през май 2007 г. Допълнителни посещения
бяха планирани в Португалия през август 2007 г., където
проектът бе представен на регионално изложение и пре-
достави допълнителни езикови курсове на участниците.

3. Конкретни реализации и резултати■

Първият курс започна с двадесет участници (десет от пор-
тугалски произход и десет от люксембургски произход)
през февруари 2006 г. въвWiltz и продължи седемнадесет
седмици. Резултатите от курса бяха отлични, затова през
есента на 2006 г. бе организиран още един кръг по линия
на ЛИДЕР+.

„Комисията за чужденци“ в общините бе ангажирана за
набиране на участници. Комисията и Министерството за
семействата (което е отговорно и за интеграцията в Люк-
сембург) показа активен интерес към курса и планира да
продължи да предлага тези курсове на по-широко нацио-
нално равнище след приключване на проекта по ЛИДЕР+.

4. Възникнали проблеми/извлечени поуки■

За проекта бе важно да се изостави традиционният начин
за структуриране на езиков курс— преподавателите ис-
каха да направят своите уроци толкова интерактивни и
интересни, колкото е възможно. Целта бе да се насърчи
общуването с гражданите от португалски произход и да се
преодолеят културните бариери и опасения.

Друг въпрос бе как да се подходи към гражданите от пор-
тугалски произход и как да бъдатмотивирани те да участват
в курса (нормалните методи за реклама като постери и ре-
клами по вестниците не събудиха достатъчен интерес).МИГ
реши да контактува персонално с потенциални участници
чрез партньорските организации.

Възникнаха няколко въпроса по международната коорди-
нация поради различните интереси на двете МИГ. Тази от
Люксембург пожела да се концентрира повече върху со-
циалните и културни аспекти по време на курсовете, дока-
то португалскатаМИГ бе по-заинтересoвана от подкрепата

на нейните регионални и местни продукти. Този въпрос бе
разрешен чрез посещения по линия на проекта в Португа-
лия (за тези, които са участвали в езиковия курс) и в Люк-
сембург (за местните (португалски) производители).

5. Добавена стойност на проекта, осигурена■

от ЛИДЕР+

Езиковата концепция бе особеноноваторска идея, тъй като
успя да премахне новите бариери между двете различни
култури, съжителстващи в Люксембург. Пилотният харак-
тер на програмата ЛИДЕР+ позволи на този проект да се
реализира, а добавената стойност се изразява в напълно
новия подход за изучаване на език.

6. Продължителност■

Проектът започна през януари 2005 г. и ще завърши до
края на декември 2007 г.

7. Бюджет■

Общият бюджет по проекта е 85 000 EUR, които включваха
42 500 EUR от ФЕОГА, 21 250 EUR от национално публично
финансиране и 21 250 EUR от частни източници.

Данни за контакт с МИГ

Наименование на МИГ: Leader+ Redange-Wiltz

Лице за контакт: Fons Jacques
Адрес: 23, an der Gaass, L-9150 Eschdorf

Телефон: (352) 89 95 68-1
Факс: (352) 89 95 68-40

Електронна поща: rw@leader.lu
Уебсайт: www.rw.leader.lu

Снимките и илюстрацията са предоставени от МИГ
Leader+ Redange-Wiltz

© Charles Reiser
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Факти за територията

Население: 69 527жители●

Площ: 108 км2●

Гъстота на населението: 641жители/км2●

Брой на общините: 6●

НИДЕРЛАНДИЯ

Фондация „Чудният Виринген“

Контекст на проекта

Районът на МИГ Kop Van Noord-Holland en Texel се намира
в северната част на Нидерландия по протежението на по-
луостров, заобиколен от Северно море, езерото Ijsselmeer
иWadden Sea. Транспортните връзки се състоят от желе-
зопътна линия и два главни пътя, които прекосяват полу-
острова от север на юг. В района на МИГ има три големи
града, катоАмстердам е на седемдесет километра на юг от
областта.Най-важните икономически сектори в района са
земеделските култури, градинарството, риболова, развле-
ченията и туризма.

Главният приоритет наМИГ е да развива ноу-хау и нови тех-
нологии като икономическа движеща сила за областта.

Защо този проект е добра практика?

Подходът, основан на района, бе специално избран, тъй
като проектът цели да подкрепи идентичността на област-
та, нейната история и привлекателен ландшафт. Цялата
стратегия на проекта е основана на най-доброто използ-
ване на културната и естествена привлекателност на об-
ластта, така че тя да развие нови доходи и възможности
чрез освежаващ туризъм,местни продукти и услуги за по-
сетителите.

Проектът се основава върху разработване на нови услуги в
района чрез ангажиране на местните хора и предприемачи,
които съставят фондацията „Чудният Виринген“. Нейните
членове получават поддръжка от един управителен съвет,
съставен от ентусиасти, и развиват дейности на доброволна
основа. Това илюстрира подхода „отдолу нагоре“.



68 Най-добри практики по ЛИДЕР+

Фондация „Чудният Виринген“

Разработването на успешно сътрудничество между шест-
десетте местни предприемачи бе особено иновативен
елемент на проекта. Други иновативни аспекти включват
създаването на нови услуги за областта.

Работата в мрежа и сътрудничеството в проекта бяха мно-
го важни.Фондация „ЧудниятВиринген“ сътрудничи успеш-
но с фондация Waddengroep и нейния районен проект
Waddengoud label, за да получат местните продукти още
по-голяма подкрепа и да бъдат по-развити.Фондацията и
общината си сътрудничиха със съседната провинция, за да
насърчат съвместно туризма.

Фондация „Чудният Виринген“ е отговорна за местното
финансиране и мениджмънт и е създадена специално за
управление на фондовете и дейностите по подходящ на-
чин.

Проектът генерира нови дейности и увеличи броя на по-
сетителите за кратък период от време. В по-дългосрочен
план проектът е част от цялостна стратегия, поддържана
от споделените виждания на местни предприятия, общест-
вени организации и общината на област Виринген. Заедно
те приеха доклада „Wonderlijk Wieringen, aan de slag“, кой-
то оформя базата за сътрудничество и описва общите ам-
биции до 2010 г. да се запази Виринген колкото се може
по-привлекателен за местните жители и туристи.

Описание на проекта

1. Кратка история на проекта■

Виринген е бившостров вWadden Sea, който има тенденция
отново да се превърне в остров в рамките на около десет
години съгласно широкомащабен план , наречен
Wieringerrandmeer. Плановете включват създаване на жи-
лищни зони за постоянни и ваканционни домове, но мест-
ните жители се опасяват от това развитие, тъй като искат да
запазят характерната за областта околна среда и характер.

През 2002 г. местните общини заедно с МИГ подеха иници-
ативата да подобрят икономическата ситуациянаВиринген.
Те издигнаха идеята да опитат нов тип сътрудничество с
местните предприемачи с цел съвместно разработване на
нови продукти, подобряване на мениджмънта на качество-
то и подобряване на имиджа на областта. През 2004 г. три-
десет предприемачи създадоха фондацията „Чудният Ви-
ринген“ и оттогава местните бизнес общности обединиха
сили, за да запазят и обогатят характера и привлекателност-
та на Виринген чрез развиване на местните продукти и
предлагане на туристически екскурзии и пакетни сделки.

Областта е много популярна сред туристите, тъй като е
идеално място за приключенски велосипеден и пешехо-
ден туризъм. Лъкатушещите природни пътеки отвеждат
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Фондация „Чудният Виринген“

посетителите домалки села и селца,рибарски пристанища
и плажове, всеки от които има различни характеристики
и особености.

2.Основни дейности■

Фондацията разработи редица дейности, свързани с насър-
чаване на местните продукти и туристически услуги за по-
сетителите.Общата цел е да се оформи един многостранен
ландшафт чрез развитие на природата, ландшафта, водите
и домакинствата по един устойчив начин.Проектът подкре-
пя и културната идентичност на островите, което е основна
ценност в подхода на фондация „Чудният Виринген“.

По-специално, чрез проекта бяха развити следните дей-
ности:

обща марка и лого за областта с изображение на ви-•
кинг;
създаване на уебсайт, който разказва на немски и ни-•
дерландски историята на тайния остров сред плитчи-
ните;
създаване и разпространение на брошура и карта, ко-•
ито подчертават съкровищата на областта и начините
те да бъдат открити. Тя е безплатна и е на разположение
в туристическия офис, както и на много пазари и мага-
зини;
бяха подкрепени редица местни продукти, включител-•
но мед от Виринген, пури, еврейски вафли, викингски
торти и луковици на лалета;
подкрепени бяха дейности и събития като рибен пазар•
за прясна риба и фестивал на цветята;
бяха разработени нови услуги за посетителите в•
сътрудничество с местните предприемачи, така че

туристите да могат лесно да открият всички интерес-
ниместа на острова. Всички атракции са ясно означени
на съставената карта, за да се спести време при плани-
рането на посещения.

3. Конкретни реализации и резултати■

Най-важните резултати, коитоще въздействат върху бъде-
щото развитие на областта, бяха развитието на туристиче-
ските услуги (ресторанти, транспортни връзки,музеи, към-
пинги, кратки пътешествия и екскурзии и др.), които дове-
доха до увеличение на броя посетители и повторни посе-
щения на областта.Посетителите често остават в местните
заведения от тип „легло и закуска“/хотели/къмпинги, което
носи ползи на местната икономика и насърчава предпри-
ятията да прилагат новаторски решения и да продължават
своите дейности.

Членството във фондацията се удвои по размер до шест-
десет членове в края на проекта.

4. Възникнали проблеми/извлечени поуки■

Проектът бе особено полезен, тъй като помогна на фонда-
цията да научи някои уроци за своята работа по местно
развитие. Дейностите са изцяло зависими от доброволно
поетите ангажименти на нейните членове, което за някои
предприемачи е доста трудно.

Фондацията научи, че за подкрепа на местните продукти
е необходим по-голям опит и поради това бе необходимо
да се сътрудничи с проектаWaddengoud— друга инициа-
тива в полза на местните продукти в областта, при което
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те успяха да пренесат опит в сертифицирането и менидж-
мънта на вериги от обекти.

Проектът откри, че е много благоприятно за предприемачи-
те (които често работят сами) да си сътрудничат за общицели
и да развиват съвместни услуги. Установено бе и че предла-
ганите услуги не са достатъчно адаптирани за посрещане на
индивидуалните нужди и специфични изисквания, поради
това в момента се полагат усилия за подобряване и разнооб-
разяване на услугите и дейностите, предлагани на острова.

5. Добавена стойност на проекта, осигурена■

от ЛИДЕР+

Специфичната добавена стойност на проекта е поддръж-
ката, която ЛИДЕР+ предложи на местните предприемачи,
така че да могат да развият сътрудничество помежду си и
с общината. За фондацията и нейните членове ЛИДЕР+ оси-
гури възможност за получаване на професионална под-
дръжка с цел инвестиране в развитието на материалите и
устойчивостта на Виринген.

6. Продължителност■

Проектът започна през юни 2002 г. и приключи в края на
януари 2007 г.

7. Бюджет■

Общият бюджет по проекта бе 171 194 EUR, които включ-
ваха 89 594 EUR от ФЕОГА, 76 600 EUR от национално пуб-
лично финансиране и 5000 EUR от частни източници.

Данни за контакт с МИГ

Наименование на МИГ: Kop Van Noord-Holland En Texel

Лице за контакт: Vera van Vuuren
Адрес: Willemsoord 30, 1781 AS, Den Helder, Nederland

Телефон: (31-223) 66 84 70
Факс: (31-223) 66 12 45

Електронна поща: vvuuren@nhn.nl
Уебсайт: www.leader-plus.org

Данни за контакт с местния оператор

Наименование на организацията: Wonderlijk Wieringen
Foundation

Лице за контакт: Marion Lont
Адрес: Pb 42, 1777 ZG, Hippolytushoef/Wieringen,
Nederland

Телефон: (31-6) 20 01 00 72

Електронна поща: Info@wonderlijkwieringen.nl
Уебсайт: www.hetgeheimewaddeneiland.nl

СнимкитеиилюстрацятасапредоставениотМИГKopVan
Noord-Holland En Texel

Фондация „Чудният Виринген“
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Факти за територията

Население: 99 976 души●

Площ: 851 км2●

Гъстота на населението: 118жители/км2●

Брой на общините: 8●

НИДЕРЛАНДИЯ

Пекарната Jikkemiene

Контекст на проекта

Районът наМИГMidden En Noord Zeeland се намира в юго-
западната част на Нидерландия.МИГ избра две специфич-
ни теми по ЛИДЕР+: да подобри качеството на живот в
района и да добави стойност към неговите природни и
културни ресурси.

МИГ има различни цели, включително: да съдейства за на-
личието и подобри достъпността на местата за отдих и
култура в района; да поддържа и рекламира идентичност-
та на района; да развива висококачествена работна сила
за земеделието и заетостта; да насърчава равните възмож-
ности; да повишава привлекателността на района и да за-
пазваживата природна среда.Другите приоритетни сфери
включват подобряване на екологичната база за земедели-
ето, прилагане на устойчив мениджмънт на водите, под-
държане на туризма и сектора за отдих и развлечения.

Защо този проект е добра практика?

Проектът е новаторска инициатива, тъй като за първи път
фондация, предлагаща социални грижи за нетрудоспособ-
ни хора отвори пекарна,магазин и чайна градина в селски
район.Много институции за социални грижи отварят мага-
зини в по-големите градове, но те обикновено не са пекар-
ни и никога преди това не са отваряни в селски области. За
фондацията е приоритет да осигури съдържателни и добре
заплатени работни места за хора със специални нужди.

Подходът „отдолу нагоре“ бе много важен в този проект.
Оригиналната идея бе лансирана от фондацияGORS, която
насърчи хора с умствени недъзи да работят активно и да
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управляват пекарна с поддръжката на доброволци и фон-
дация GORS.

Проектът възприе подход, основан на района, като помог-
на на селоNisse да се възроди.Пекарната осигурява пове-
че местни услуги на общността и донесе положителни
икономически влияния за селото.

Проектът бе с доказано интегриран подход, тъй като се
кооперира не само с общината, но и с: местните произво-
дители; нидерландската пощенска служба; супермаркет;
ферма за „социални грижи“; местна мандра и освен това
успешно разви връзки с групи за пешеходен туризъм.
Службата по туризъм с удоволствие видя появата на нови
услуги като чайна градина,разположена край велосипедна
пътека.

Тъй като проектът комбинира няколко потока за финанси-
ране, той изглежда икономически приложим и устойчив за
бъдещето.ФондацияGORS посочи, че връщането към фик-
сирани цени ще бъде направено в рамките на три години.

Описание на проекта

1. Кратка история на проекта■

Фондация GORS осигурява помощ и грижи за хора с ув-
реждания в множество аспекти на ежедневнияживот като
осигуряване на подслон, грижи, работа и образование. Тя
се намира в провинция Zeeland в Нидерландия и подпо-
мага хора със специални нужди, така че да могат да се
интегрират и да участват в своята социална среда. С помо-
щта наЛИДЕР+ бе съставен проектът „Пекарна Jikkemiene“,

който се стреми да създаде местни съоръжения и социал-
ни работни места за хора с умствени увреждания от град
Goes.

ФондацияGORS съобрази, че една обществена пекарна би
била перфектното място, в което отделни лица могат да
работят, така че да се чувстват част от местното общество
по един удовлетворителен и полезен начин.Не бе възмож-
но да се създаде пекарна в град Goes, където живеят хо-
рата с увреждания (поради получаваните субсидии на
пекарната не бе разрешено да конкурира останалите пе-
карни, работещи на пазарен принцип), ето защо фондаци-
ята потърси друго място. Пекарната бе създадена в близ-
кото селоNisse и се настани в стара историческа сграда. С
помощта на програмата ЛИДЕР+ фондация GORS бе в със-
тояние да закупи сградата и да я транс-формира в пекарна
с всички необходими съоръжения и материали.

2.Основни дейности■

Фондацията закупи сградата през октомври 2001 г. и я
разшири, за да се осигури достатъчномясто за пекарната,
магазин и чайна градина. Украсата и вътрешното обзавеж-
дане бяха изпълнени от група местни доброволци заедно
с хората със специални нужди. Сградата бе продадена от
фондация GORS на група за строителство на социални
домове, която сега се грижи за поддръжката и текущите
ремонти на сградата. Услугите на пекарната бяха разши-
рени до продажби на група от местни бакалници в сътруд-
ничество с транспортна услуга за супермаркети, изпъл-
нявана от малък автобус на компанията SRV.

Пекарната Jikkemiene служи и като търговска точка за по-
големи покупки, които са предварително платени от ком-
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Пекарната допринесе успешно за много местни събития,
осигурявайки храна, напитки и местни продукти, превръ-
щайки се с това в център за услуги за местната общност.

4. Възникнали проблеми/извлечени поуки

Проектът създаде множество позитивни резултати, но в
хода на работата бяха срещнати и някои затруднения. Ус-
лугите, предлагани от пекарната, подобриха качеството на
живот в селото, но като че ли не бяха посрещнати пряко
нуждите на всички жители. Някои от местните хора с нео-
хота използваха магазина, тъй като произходът му не бе от
самото село и поради това те предпочитаха да продължат
да пазаруват в близкия град Goes. В Nisse обаче липсваха
местни услуги (като банкомат и продажба на пощенски
марки), така че местните хора скоро научиха за пекарната
и започнаха да я посещават.

5. Добавена стойност на проекта, осигурена■

от ЛИДЕР+

С помощта и поддръжката на ЛИДЕР+ за проекта бе лесно
да намери партньори, които да го поддържат финансово и
да го насърчават.

6. Продължителност■

Проектът започна през октомври 2001 г. и завърши през
март 2002 г.

7. Бюджет■

Общият бюджет по проекта бе 70 336 EUR, които включва-
ха 28 134 EUR от ФЕОГА и 42 202 EUR от частни източници.

панията SRV.Местните жители поискаха да бъде инстали-
ран банкомат в магазина и освен това на щанда могат да
бъдат купувани и пощенски марки.

Създадената чайна стана много популярна, особено в лет-
ните месеци, когато много посетители идват в Nisse за ту-
ризъм, отдих и забавления.

Всички услуги и дейности на пекарната се извършват от
хора с умствени увреждания под необходимия надзор на
фондация GORS.

3. Конкретни реализации и резултати■

Проектът създаде успешно работни места за единадесет
души с умствени увреждания, които са придружавани от
четирима супервайзъри на непълен работен ден, вклю-
чително един местен жител от селото.

Проектът използва културното наследство чрез обогатя-
ване и актуализиране на историческа сграда.

Магазинът добавя стойност към местните продукти като
предлага местни услуги, храна и напитки на общност и под-
силва жизнеността на малкото село.

Магазинът е разположен покрай местната велосипедна
алея, която продължава навътре в областта и покрай мор-
ския бряг.Поради това пекарната се превърна в популярно
място за туристите и посетителите, където темогат да спрат
и се опитат местните продукти.Проектът бе ангажиран и в
създаването на пешеходна пътека доместа, свързани с дру-
ги проекти, например до мандра за сирене и ферма за со-
циални грижи.
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Данни за контакт с МИГ

Наименование на МИГ: Midden En Noord Zeeland

Лице за контакт: Ms. Arjon Copper
Адрес: Postbus 153, 4330 ADMiddelburg, Nederland

Телефон: (31-118) 63 18 72

Електронна поща: am.copper@zeeland.nl
Уебсайт: www.leaderplus.nl/Nederlands/gebieden/
MNZeeland/index.php

Данни за контакт с местния оператор

Наименование на организацията: Stichting het GORS

Лице за контакт: M. van Hekke
Адрес: Dorpsplein 46, 4443 AG Nisse, Nederland

Телефон: (31-622) 80 68 49

Електронна поща: mvanhekke@gors.nl
jikkemiene@gors.nl
Уебсайт: www.gors.nl

Снимките са предоставени от МИГ Midden En Noord
Zeeland
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Факти за територията

Население: 109 048жители●

Площ: 1455 км2●

Гъстота на населението: 75жители/км2●

Брой на общините: 7●

ПОРТУГАЛИЯ

Център за геоложки проучвания в Canelas

Контекст на проекта

Районът на МИГ Adrimag е разположен в красива отдале-
чена планинска област, която има силни традиции в гас-
трономията и занаятите, както и богато историческо и
природно наследство. Това е област с естествена красота
и със значително културно наследство, разположена бли-
зо до брега.

Районът има разнообразен ландшафт с гори, реки и плани-
ни, които привличат туристи.Неговите главни икономиче-
ски дейности са земеделие, горско стопанство, гастроно-
мия и различни занаятчийски индустрии.

МИГ Adrimag има множество различни цели и намерения,
които по-специално целят да засилят развитието на про-
изводството и да разнообразят местната икономическа
дейност, да повишат защитата на околната среда и подо-
брят стандартите на живот в целия район.

Защо този проект е добра практика?

Проектът има пряко отношение към подхода, основан на
района, тъй като се основава на специфичните силни стра-
ни на района, а именно неговото историческо, природно
и културно наследство. Областта се характеризира със
своята уникална геоложка привлекателност, дължаща се
на богато разнообразие от скали и фосили. МИГ отчете
различните силни страни на района (напр. неговото кул-
турно наследство, природна флора ифауна, туризъм и др.),
които помогнаха за развитието на този успешен проект.
Проектът допълва съществуващия туризъм в района и до-
бавя стойност към природните ресурси чрез фокусиране
върху геотуризма и екотуризма. Това придаде на района
нов динамизъм.
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В проекта ясно се вижда и възприетия подход „отдолу наго-
ре“.Идеята на проекта води началото си пряко от организа-
тора, който активнобе подкрепянМИГидругиместни дейст-
ващи лица при разработката и прилагането на проекта.

Подходът на партньорство бе ключов елемент на проекта
на различни равнища. Например партньорство с МИГ за
физическото и финансово изпълнение на дейностите, с
община Arouca, помогнала за разработване на геоложкия
център, и с двата университета, съдействали за класифи-
циране на геоложките находки и публикация на книга.

Главните новаторски аспекти на проекта включват: за пър-
ви път подкрепа на природните и културни ресурси на
района; използване на геоложките находки, за да се доба-
ви стойност в областта, и принос към местното развитие
на областта чрез новаторски форми на туризъм (например
геотуризъмиекотуризъм).

Проектът е част от интегриран подход за подкрепа на ту-
ризма в целия район. Той включва идеи като подаване на
заявка за включване в Европейската мрежа от геоложки
паркове, с цел да се насърчат геотуризмът, екотуризмът,
приключенският туризъм и различни други дейности.
Очаква се, че увеличеният брой посетители в областта ще
повиши популярността на проекта и неговите потенциал-
ни връзки с други бъдещи дейности.

Икономическата стабилност на проекта бе проверена през
етапа на приложението му, като потенциалът му за устой-
чивост бе оценен като висок. Неговата жизненост бе про-
верена по различни критерии: икономически, по отноше-
ние на околната среда и в културен и социален аспект.
Броят на хората, които вече са посетили центъра, показва,
че той ще стане финансово устойчив. В допълнение, орга-
низаторът на проекта иМИГ имат силен интерес в стреме-
жа си да създадат геопарк в геоложкия център, което ще
подобри неговата международна популярност.

Описание на проекта

1. Кратка история на проекта■

Организаторът на проекта бе ангажиран в проект по програ-
мата ЛИДЕР II и е много опитен в областта на геологията и ра-
ботата с фосилни горива. Когато започна програмата ЛИДЕР+,
той се обърна къмМИГ с нова идея за експлоатиране на един
геоложки ресурс— древна мина от римско време, с цел да се
създаде музей на това място.

Организаторътнапроектаполучиположителенотзивотдепарта-
ментапонаучна геологиякъмуниверситетавПорто.МИГпоево-
дещатароляиспособствазаубеждаваненаорганизаторадапре-
върнесвоятаидеявреалност.Заеднотерешиха,чеепо-добреда
развиятедно„живо“пространствовместомузей,къдетопосетите-
литебихамоглидасенаслаждаватнаизложбас геоложкаинфор-
мацияикултурниресурси.Товабипомогналодасесвържепроек-
тът пряко с екокултурното развитие на областта. Проектът се
съгласувадобре сместната стратегия заобластта, коятовключва
насърчаваненатуризмавселскитерайони.

2.Основни дейности■

Главната дейност на проекта бе да се изгради нужната ин-
фраструктура за геоложки център, който би бил достъпен
и посещаван от широката публика.

Съставени бяха две брошури и бе публикувана книга,
описваща ценните геоложки находки.

ОбщинаAрукадопринесезауспеханапроектаибеактивноанга-
жиранавнеговоторазвитие.Геоложкиятдепартаменткъмунивер-
ситетавПортоиСъветътзанаучниизследваниякъмуниверситета
вМадридвзехаучастиевкласифициранетонагеоложкитеипале-
онтологическинаходки,коитобяхапубликуванивкнигата.

Геоложкият център бе открит през юни 2006 г.
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3. Конкретни реализации и резултати■

Главният резултат от проекта бе създаването на геоложки
образователен център.Много бенефициери спечелиха от
проекта, например местните занаятчии, които показват и
продават своите произведения, направени от геоложки
материал и камък от съответните местности,местните рес-
торанти и центрове за настаняване, които печелят от уве-
личения брой посетители, местната търговия и самите
посетители, които се радват на новия вид културно изжи-
вяване.

4. Възникнали проблеми/извлечени поуки■

При изпълнение на този проект не бяха срещнати труднос-
ти.

5. Добавена стойност на проекта, осигурена■

от ЛИДЕР+

ЛИДЕР+ позволи на проекта да добави стойност към сел-
ското развитие на областта. Геоложкият център има излож-
бени зали, салон, зона за приемане на посетители и обра-
зователен център.По този начин един геоложки ресурс бе
преобразуван в център за новаторски туризъм.

Проектът преодоляфизическите граници на района и сега
е кандидат за Европейската мрежа от геоложки паркове.
Районът никога не бе виждал проект по ЛИДЕР+, който да
се е развил така бързо, преобразувайки селската област.

6. Продължителност■

Проектът започна през януари 2006 г. и завърши в края на
юли 2006 г.

7. Бюджет

Общият бюджет по проекта бе 75 010 EUR, които включва-
ха 26 260 EUR от ФЕОГА, 11 250 EUR от национално публич-
но финансиране и 37 500 EUR от частни източници.

Данни за контакт с МИГ

Наименование на МИГ: Adrimag

Лице за контакт: João Carlos da Silva Pinho
Адрес: Praça Brandão Vasconcelos, 10,
Р-4540-110 Arouca

Телефон: (351) 256 94 03 50
Факс: (351) 256 94 03 59

Електронна поща: adrimag@adrimag.com.pt
Уебсайт: www.adrimag.com.pt

Данни за контакт с местния оператор

Лице за контакт: Manuel Valério Soares de Figueiredo
Адрес: Lugar do Campelo— Canelas, Р-4540-252 Arouca

Телефон: (351) 917 76 61 41
Факс: (351) 256 95 57 21

Снимките са предоставени отМИГ Adrimag
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Факти за територията

Население: 71 524жители●

Площ: 702 км2●

Гъстота на населението: 102жители/км2●

Брой на общините: 8●

ИСПАНИЯ

Насърчаване на споразумения и устойчиви земеделски практики

Контекст на проекта

ОстровMenorca от архипелага Балеарски острови е почти
плосък и е разделен на два отделни района: Tramontana на
север, който е с профил от стръмни скатове и насечена
брегова линия, иMigjorn наюг, който има мек релеф и дъл-
боки дефилета. Най-високият връх на планината El Toro се
издига на 385м в центъра на острова. Климатът наMenorca
е средиземноморски със средногодишна температура
18 °С. Островът има осем отделни общини и три градски
центъра.

Общите цели на ЛИДЕР+ в областта са: да се насърчат зе-
меделските дейности при запазване на околната среда; да
се запазят, подкрепят и използват характерните особено-
сти на традиционния ландшафт и селското архитектурно
наследство, както и да се възстановят археологическите
паметници.

Защо проектът е добра практика?

Проектът възприе подход, основан на района, като се фо-
кусира върху природните ресурси на района, които имат
важни геоложки, екологични и ландшафтни характеристи-
ки.Проектът отчете нуждите наместната област (например
да се подобри конкурентоспособността на продуктите от
местните ферми) и съответно подпомогна фермите при
разнообразяване на техните продукти по един съобразен
с околната среда устойчив начин.
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Насърчаване на споразумения и устойчиви земеделски практики

МИГ изигра важна роля за подкрепата и насърчаването на
проекта. Тя установи интензивно сътрудничество с орга-
низаторите на проекта, обществените административни
органи, земеделския сектор, както и с местните училища и
свързаните с туризма предприятия.

Проектът бе новаторски, тъй като създаде нов диалог меж-
ду социалните партньори. Това помогна за установяване
на споразумения, които допринесоха за запазване на окол-
ната среда.Други новаторски дейности включваха начина,
по който проектът показа, че е възможно да се развият
икономически дейности по един съобразен с околната
среда устойчив начин и бавният, но непрекъснат мулти-
пликационен ефект за повишаване във все по-голяммащаб
на информираността на предприятията от другите сектори
за значението на околната среда.

Интегрираният подход бе очевиден, тъй като проектът
пряко или косвено подкрепи няколко сектора, например
туристическия и земеделския, с помощта на образовател-
ни дейности, чрез отваряне на магазин за продажба на
продукти, произведени по природосъобразен начин, и
чрез работа с местните власти и обществените органи.

Икономическата устойчивост и съобразяването с околната
среда бяха ключови елементи на проекта, който показа ре-
ални примери за постигане на добър баланс между защи-
тата на околната среда и земеделския мениджмънт. Орга-
низаторът на проекта сега търси външно финансиране,

за да гарантира неговата устойчивост.Предизвикателство-
то е да се предложат ефикасно местните качествени и про-
изведени по природосъобразен начин продукти на пазари
извънMenorca.

Описание на проекта

1. Кратка история на проекта■

Организацията Балеарска група за орнитология и защита
на природата (БГОЗП) от много години е наясно с уврежда-
щите околната среда икономически дейности. Целите на
БГОЗП са да се повиши информираността за нуждата от
приспособяване на земеделските практики в отговор на
пазарните предизвикателства (като повишеното търсене
на по-качествени хранителни продукти), като при това про-
дуктите се приготвят по един природосъобразен начин.

Тези промени къмпо-благоприятни за околната среда ини-
циативи бяха важна движеща сила при развитието на ре-
гионалната стратегия на МИГ. Проектът е добър пример,
тъй като цели да насърчи системи за земеделски менидж-
мънт, които комбинират икономическа жизненост със за-
пазване на околната среда.

Проектът цели да постигне споразумениямежду фермите
и БГОЗП, чрез които и двете страни поемат отговорност по
отношение на практиките и дейностите. Споразуменията
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са адаптирани специфично за всяка отделна ферма имогат
да проявят гъвкавост, като канят други действащи лица
(например обществени институции, предприятия и пр.),
които искат да участват в мениджмънта на устойчиви зе-
меделски практики.

2.Основни дейности■

Главните дейности на проекта бяха съставянето на споразу-
мения, така че дейностите да комбинират устойчивия при-
родосъобразен мениджмънт с икономическата практика.
Фермите/предприятията, които участваха в проекта, поеха
задължението да въведат защита на околната среда в свои-
те производствени процеси. Това им помага да постигнат
земеделски продукти с високо качество, които са особено
ценни поради своите природосъобразни компоненти.

Споразуменията могат да обхванат различнимерки.Основ-
ните групи включват: типология и мениджмънт на жътвата;
мениджмънт на животновъдните ферми и мениджмънт на
природните ресурси. Мерките се въвеждат във фермите
постепенно, като е предвиден ишестмесечен надзорен пе-
риод, за да е сигурно, че те са приложени правилно.

Различните споразумения са разпространени сред всички
фермери на островMenorca, както и непряко до туристи-
ческия бизнес, който може да спечели от устойчивостта на
земеделския ландшафт.

3. Конкретни реализации и резултати■

Главният резултат на проекта бе съставяне и публикуване
на наръчник, който представя споразуменията и природо-
съобразните земеделски практики вMenorca. Наръчникът
описва тридесет и осем мерки, които са предвидени за по-
лучаване на икономически и екологични ползи на острова.

Главният резултат напроекта е в това,ченасърчаванетонадо-
брите земеделски практики помогна за развитието на още
проектиспо-широкспектър.НапримерЗемеделскиятдоговор
за запазване на биосферата е споразумение между обществе-
натаадминистрацияиземеделскитепредприятия.Последните
се ангажираха да се съобразят с редица изисквания, а общест-
вената администрация се ангажира с икономическа поддръж-
ка в течение на пет години. Това помогна да се подобрят ико-
номическите и природозащитни сектори вMenorca.

4. Възникнали проблеми/извлечени поуки■

При изпълнението на проекта не възникнаха специфични
проблеми.

5. Добавена стойност на проекта, осигурена■

от ЛИДЕР+

Ценните елементи на проекта са в това, че той се фокусира
върху земеделския сектор, който използва по-голямата
част от испанската територия. Програмата ЛИДЕР+ позво-
ли на проекта да подкрепи нов метод за доброволни спо-
разумения, който позволява запазването на околната сре-
да да стане неразривна част от поведението на предприя-
тията и социалната отговорност.

6. Продължителност■

Проектът започна презмай 2004 г.и завършипрез ноември
2005 г.

7. Бюджет■

Общият бюджет по проекта бе 24 179 EUR, които включва-
ха 6503 EUR от ФЕОГА, 6503 EUR от национално публично
финансиране и 11 173 EUR от частни източници.

Насърчаване на споразумения и устойчиви земеделски практики

Най-добри практики по ЛИДЕР+
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Данни за контакт с МИГ

Наименование на МИГ: Associació Leader+ Illa de
Menorca

Лице за контакт: Bosco Gomila Barber
Адрес: Pl. de Biosfera, 5. Urbanizacion de Malbúger,
Е-07702 Maó, Menorca Illes Balears

Телефон: (34) 971 35 56 60
Факс: (34) 971 36 82 16

Електронна поща: leader.menorca@cime.es
Уебсайт: www.leadermenorca.org

Данни за контакт с местния оператор

Наименование на организацията: Grup Balear
d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa. GOBMenorca

Лице за контакт: Núria Llabrés
Адрес: Camí des Castell 53, Е-07702 Maó,
Menorca, Illes Balears

Телефон: (34) 971 35 07 62
Факс: (34) 971 35 18 65

Електронна поща: info@gobmenorca.com
Уебсайт: www.gobmenorca.com

Снимките са предоставени от БГОЗПMenorca

Насърчаване на споразумения и устойчиви земеделски практики

Най-добри практики по ЛИДЕР+
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Факти за територията

Население: 21 245жители●

Площ: 3151 км2●

Гъстота на населението: 7жители/км2●

Брой на общините: 54●

ИСПАНИЯ

Териториален музей на Prepirineo

Контекст на проекта

Физически предпланините на Пиринеите имат релеф, кой-
то е почти един и същ не само по протежение на планин-
ската верига Пиринеи, но и при другите предпланини в
главните планински области на Европа. Геологически тези
физически характеристики осигуряват значително богат-
ство на флората и фауната, което ги превръща във важни
природни области. Това богатство на ландшафта обаче
контрастира с твърде западналите селски райони и сери-
озните проблеми с околната среда, породени от земеде-
лието (ерозия на почвата, пожари, изчезване на дърветата
и живите плетове), отглеждането на добитък (разпилени
материали, неподходящипостройки), горското стопанство
(заместване с иглолистна растителност, гола сеч, прокар-
ване на нови пътища, пожари), индустрията (разпилени
материали, замърсяване на атмосферата, кариери, неспаз-
ване на стандартите), туризма (отваряне на защитените
области за широката публика, безразборни заслони), об-
ществени строежи, засегнати речни системи и т.н.

Икономиката е силно обвързана с планинското земеделие,
а също така и с животновъдството.През последните годи-
ни се разви секторът на услугите и сега съществуват мно-
жество възможности за развитие на новаторски дейности
в широк кръг предприятия (например свързани с наслед-
ството, нови технологии, туризъм и др.).

Общите цели на стратегията за развитие на МИГ Adesnar
Prepirineo са подкрепа на процеса за интегрирано разви-
тие, който е с новаторска и преносима същност и насърча-
ва възстановяването на различни селски райони, създава-
не на нови доходи и повишаване на благосъстоянието,
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развитие и стабилизиране на дейности, като се подобрява
качеството на живот на населението.

Защо този проект е добра практика?

Подходът, основан на района, бе важен елемент, тъй като
бяха отчетени местните характеристики при съставянето
и разработването на проекта. Проектът превърна някои
от слабите страни на областта (например планинска гео-
графия, обезлюдяване, зависимост от земеделието, загуба
на услуги и др.) в силни страни (важно природно и култур-
но наследство), за да се натрупа опит и да се насърчи раз-
витието на района.

Подходът „отдолу нагоре“ бе явно разпознаваем, тъй като
методологията бе основана на подхода за участие и всички
местни действащи лица бяха отговорни за развитието на
проекта. По време на изпълнението му бяха насърчавани
различни дейности,организирани от териториалниямузей
и насочени към местното население.

Създаването на териториалния музей е сама по себе си
новаторска идея, тъй като преди това в областта нямаше
инициатива, която да комбинира съществуващото култур-
но наследство с устойчив мениджмънт.Много от извърш-
ваните дейности от музея бяха новаторски по характер
като възстановяването на ценното наследство.

Интегрираният подход бе очевиден поради комбиниране-
то на мениджмънта на наследството с туризма и регионал-
ното развитие. Проектът съставлява част от интегрирана
стратегия и повишава осведомеността по отношение на
наследството на региона Aragon и местните продукти.

МИГ прие активен подход, за да осигури устойчивостта
на регионалния музей чрез финансовото участие на

партньорите. Това включва финансов принос главно от
професионалните съюзи, църквата, регионалните общест-
вени власти и селските кооперативи.Интензивното сътруд-
ничество между ключовите местни действащи лица е по-
ложителен знак, който гарантира резултатите на проекта.

Описание на проекта

1. Кратка история на проекта■

Първоначалната идея за проекта се роди през 1994 г., ко-
гато след обществено обсъждане бе установено, че е не-
обходима съгласувана стратегия за подкрепа на културно-
то наследство на района. Изказана бе идеята, че това кул-
турно наследство трябва да бъде експлоатирано чрез нови
дейности, така че да стане източник на трудова заетост,
развитие и същевременно да донесе известна добавена
стойност в района.

След изучаване на различните възможниопции за развитие
бе избрана идеята да се създаде динамичен устойчив про-
ект,фокусиран върху структурата на екомузей. Така се роди
проектът Terra, чиято главна цел бе насърчаването на „твор-
ческиямениджмънт на културнотонаследство“. Това включ-
ваше планиране на начина, по който това наследство е
управлявано, структуриране на доставките, интерпретира-
не и преобразуване на дейностите така, че да допринесат
за регионалното развитие и да внесат стойност в района.

Главните цели на проекта са насърчаване на сътрудничест-
вото между териториите и създаване на положително от-
ношение към мениджмънта на наследството, управление
на наследството като ключов източник на идентичност за
района, подкрепа на наследството така, че то да изпълнява
няколко функции (социално развитие, създаване на работ-
ни места, икономически растеж и устойчиво развитие),
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преобразуване на наследството така, че парите да се ре-
инвестират за запазването и възстановяването му.

2.Основни дейности■

Главната дейност на проекта е създаването на екомузей,
чрез който да се организират различни дейности и подпро-
екти. Дейността с най-голям приоритет бе да се създаде
уебсайт на проекта (www.territoriomuseo.net). Проектът
разви използването на нови технологии за свързване на
различни проекти, имащи отношение към възстановява-
нето на културното наследство. Той влезе в сътрудничест-
во с научната общност и други районни институции, за да
се приложат нови дейности чрез териториалния музей.

Проектът задейства много събития и изложения като из-
ложението за селски алтернативи, които определено под-
крепиха идентичността на района и социално-икономиче-
ското развитие.

Състояха се и различни други семинари и събития по теми
като гастрономия и насърчаване на мениджмънта на при-
родното наследство и пр.Проектът организира фестивали,
които действаха като модел за управление и разпростране-
ние на значителното наследство и станаха добре известни
в цяла Испания поради тяхното разнообразие и качество.

3. Конкретни реализации и резултати■

Ключовите резултати на проекта включват следното:
създаване на пет до шест нови работни места за упра-•
вление и координиране на териториалния музей и не-
говите дейности;
повишена информираност за културното наследство•
на района и установената нужда от устойчиво регио-
нално развитие;

нова осведоменост за културното богатство, съществу-•
ващо в областта;
подобрено качество на продуктите, свързани с култу-•
рата и туризма, за посетителите и местните хора (напр.
пътешествия с водач, семинари в училищата, вечерни
пътешествия, специално организирани посещения);
увеличен брой посетители в областта.•

4. Възникнали проблеми/извлечени поуки■

Постоянен проблем за проекта е трудното поддържане на
минимално качество на новите услуги, с цел да се поддър-
жа финансово устойчива управленческа структура на му-
зея и да се ангажира в нови дейности, които укрепват те-
риториалниямузей. За да се преодолее това, действащите
лица, ангажирани в управлението на музея, се стремят към
включване на обществените институции за гарантиране на
необходимата финансова поддръжка.

5. Добавена стойност на проекта, осигурена■

от ЛИДЕР+

Най-ценният елемент на проекта е фактът, че програмата
ЛИДЕР+предложинаместните общиниедна по-тясна връз-
ка с тяхната регионална идентичност. Тя подкрепи възмож-
ностите за местно и регионално развитие пряко чрез
събитияи дейности,фокусирани върху културното наслед-
ство, което на свой ред имаше ефект на оживяване на дру-
гите сектори като туристическия пазар.

Програмата ЛИДЕР+ позволи на проекта да осигури
сътрудничество със съседните региони и да разпространи
неговите резултати и в други страни.

Териториалният музей е ключов пример за творчески ме-
ниджмънт на културното наследство. Той се възползва от
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културните ресурси на района, за да осигури туризма и
регионалното развитие.

6. Продължителност■

Проектът започна в края на юли 2002 г. и завърши през
ноември 2006 г.

7. Бюджет■

Общият бюджет по проекта бе 302 440 EUR, които включ-
ваха 152 230 EUR от ФЕОГА и 150 210 EUR от национално
публично финансиране.

Данни за контакт с МИГ

Наименование на МИГ: Federación de Asociaciones para
el Desarrollo del Prepirineo Navarro-Aragonés (Adesnar
Prepirineo)

Лице за контакт: Eva Jimeno Balerdi
Лице за контакт за проекта: Julio Conde
Адрес: Avda. Marcelo Celayeta, 75, nave AA3, Oficina 36,
Е-31014 Pamplona/Iruña

Телефон: (34) 948 20 66 97
Факс: (34) 948 21 10 51

Електронна поща: info@cederna.es
Уебсайт: www.territoriomuseo.net

Снимките са предоставени отМИГ Federación de
Asociaciones para el Desarrollo del Prepirineo Navarro-
Aragonés (Adesnar Prepirineo)
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Факти за територията

Население: 88 000жители●

Площ: 7977 км2●

Гъстота на населението: 11жители/км2●

Брой на общините: 8●

ШВЕЦИЯ

Проектът„Визия за Ramkvilla“

Контекст на проекта

Районът на МИГ Smålandsgruppen се намира в южната по-
ловина на Швеция, където лесовъдството и свързаните с
дървения материал предприятия са традиционни за об-
ластта. Кристалопроизводството на Småland е известно от
много години, а отскоро се разрасна и алуминиевата ин-
дустрия.МИГ се съсредоточи върху осигуряване на моде-
рен дизайн на тези продукти, за да се повиши стойността
на местните изделия в областта.

Основната цел на МИГ е да предизвика всеобхватно и ус-
тойчиво обновление на своята селска област. По-нататък
ще бъдат развити мрежи и клъстери от компании, които
заздравяват сътрудничеството между предприятията, гра-
довете и селските райони.МИГ обръща внимание и на дру-
ги теми като повлияване намладите хора в района, повиша-
ване на осведомеността по отношение на привлекателния
местен пазар на парцели и къщи, укрепване на пред-
приемачеството и развитието на умения в групи, създаване
на новаторски проекти за района. Проекти, които са свър-
зани с дървения материал, алуминия, кристала и дизайна,
са също ключови приоритети.

Защо този проект е добра практика?

В сърцевината на проекта е залегнал подходът, основан на
района, тъй като цялата инициатива бе замислена за разви-
тие на село Ramkvilla и подобряване на ресурсите и услугите
за местните хора и туристите. Развитието на нови дейности,
услуги по настаняване, ресторанти, предприятия и др. е важ-
но за привлекателността на областта и те се предлагат чрез
един добър туристически информационен център.
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Подходът „отдолу нагоре“ бе друг важен аспект на проекта.
Сто и тридесет души в община Ramkvilla бяха заети активно
чрез различни групи, работещи по проекта. Двадесет и
девет от тридесет и двете различни групи постигнаха сво-
ите планирани цели. Почти цялото село бе включено в ня-
кой от етапите на проекта, например планиране, развитие
или прилагане на дейност, която гарантира, че работатаще
продължи успешно в бъдеще.

Всички планове за развитие на село Ramkvilla бяха новатор-
ски.Новииинтересни дейности и услуги създадоха интерес
към селото и привлякоха младите хора, които понякога се
стремят към преместване в по-урбанизирани региони.

Работата вмрежамеждумалките предприятия, сдружения,
местни жители, местни власти и други общини изиграха
важна роля в проекта. Сътрудничеството между малките
предприятия бе критично важно за оцеляване на селото.
Общинският съвет освен това установи известно сътруд-
ничество и със едно литовско село.

Начинът, по който бе организиран проектът, и методите,
които той използва, за да ангажира толкова много местни
жители, породи значителен интерес в много други села в
Швеция и чужбина. В резултат Ramkvilla стана домакин на
много проучващи опита му села и вдъхнови други села да
развият аналогична работа.

Описание на проекта

1. Кратка история на проекта■

Село Ramkvilla от много години страда от намаляване на на-
селението. В същото време в селото има множество възмож-
ности за предприемачество, които могат да бъдат използва-
ни за положително развитие. Осъзната бе важността на

добрия бизнес климат и ефективния маркетинг на селото,
за да се покаже какво може да предложи то с цел да при-
влече нови предприятия.

Община Ramkvilla има около 450жители. В общинския съ-
вет бе обсъдена нуждата от по-положително развитие и
това доведе до кандидатстване с проект пред групата
Smålandsgruppen по проекта ЛИДЕР+. Главните цели на
проекта бяха да се повиши равнището на трудова заетост
в Ramkvilla, да се увеличи населението на Ramkvilla, да се
развият нови идеи и дейности в селото, да се проучат ус-
ловията за нова зала за гости/нов конферентен център, да
се развие национален продукт, свързан със селото, да се
развие система за маркетинг за закупуване и отдаване под
наем на къщи в областта, да се изучат условията за уста-
новяване на поредица от традиционни занаятчийски
предприятия, ориентирани къмработа с дървенматериал
и стъкло. Други аспекти на плана за развитие включваха
подобряване на местното училище, развитие на условия-
та за туризъм, подчертаване на важността на културния
живот в селото и подобряване на компютърните услуги в
селото.

Според плана проектът ще ангажира между седемдесет и
сто души в селото ище подобри условията за поне петсто-
тин жители и туристи.

2.Основни дейности■

Главните дейности по проекта бяха насочени къмподобря-
ване на условията за живот и работа, както и услугите в
Ramkvilla.Използваният в проекта метод бе базиран на три
главни стъпки (всяка от които имаше квалифициран коор-
динатор, подпомагащ развитието на проекта).През първа-
та фаза бе важно да се изслушат и разпитат местните хора
какво биха искали да се развива в селото. Срещите бяха
организирани на принципа на свободното обсъждане на
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всякакви теми, за да се набележат и развият различни идеи
и предложения.

Втората фаза се съсредоточи върху работата в мрежа и
грижата за изявените идеи, представянето им в подходяща
форма като предложения и създаването на тридесет и две
работни групи.

Крайната фаза бе маркетингът и продажбата на новите
разработени продукти.

3. Конкретни реализации и резултати■

Проектът произведеширокнаборот положителнирезултати.
Множеството успешни реализации на проекта включват:

създаване на клуба за бъги спорт Smålands Crosscart•
Club Ramkvilla през 2003 г. Сдружение, отговорно за
стопанисването на зоната за бъги спорт;
създаване на ферма за ягоди през 2003 г., стопанисвана•
днес от осем семейства;
откриване на нова бензиностнация през пролетта на•
2004 г.;
предоставяне на широката общественост на конферент-•
на зала, използвана преди това от местните сдружения;
откриване на туристическо информационно бюро за-•
едно с магазин, който продава местни произведения
на изкуството и занаятите;
откриване на нов хотел през 2003 г., който се държи от•
три семейства и създаде три нови работни места. Хоте-
лът има петнадесет отделни стаи и може да поеме око-
ло хиляда гости годишно;
откриване на спа център Ramkvilla, който се управлява•
от квалифициран физиотерапевт с пет служители на
непълен работен ден;
откриване на шистовата мина Hörnebo през 2003 г.;•
разработване на уебсайт на селото www.ramkvillaspa.•
com, който предоставяместна информация за туризъм,
предприятия, събития и др.;

създаване на бизнес организация през 2005 г., която•
координира туристическите и конферентни дейности
в областта на Ramkvilla;
създаване на нова компания, специализирана в дей-•
ности сред природата;
създаване на нов голф клуб през 2005 г., който включва•
къмпинг-зона и малък магазин;
създаване на ново предприятие и нов сервиз за ком-•
пютърна техника;
местният селски магазин сега търгува добре, докато•
преди бе под заплаха от затваряне. В него работят че-
тирима души.
проектът организира някои от договорите за електри-•
чество за потребители, което спести на селото около
110 000 EUR за четиригодишен период;
съставяне са планове за построяване на още къщи в•
селото, както и на старчески дом.

Осъществиха се и много други дейности и резултати по
проекта, включително подобряване на инфраструктурата
(пътища, уебсайт, пътни знаци), както и нови продукти, про-
давани в селото (вестници, сувенири и др.).

Съществено важно за развитието на селото бе създаване-
то на кооператив (Ramkvilla företagsutveckling ek för), който
бе учреден през 2000 г. Неговите първоначални седемде-
сет члена внесоха по 45 EUR. Кооперативът се ангажира със
създаването на много от новите предприятия в селото.

Общинският съвет пресметна, че проектът е създал еди-
надесет нови предприятия, включително десет нови ра-
ботни места и освен това е запазил четири целодневни
работни места в предишните предприятия.Много от но-
вите работни места са на непълен работен ден. Може да
се каже, че общо 30 души са получили работа на пълен/
непълен работен ден чрез проекта.Понастоящем в селото
няма безработица и предприятията продължават да нае-
мат нови хора.
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4. Възникнали проблеми/извлечени поуки■

Село Ramkvilla бе върнато къмживот и сега е успешно раз-
виващо се и процъфтяващо селище, което вероятно е пре-
дизвикало известна завист в съседните села. За да се запа-
зят добрите отношения, общинският съвет покани съсед-
ните села на събития като гребни състезания, последвани
от пикници и партита. Това продължи всяка година и бе
голям успех, подобрявайки освен всичко и отношенията с
околните райони.

Друг проблем бе, че не всички хора разбраха необходи-
мостта от сътрудничество между малките предприятия в
селото. Сътрудничеството е жизнено важно за оцеляване-
то на селото, затова бяха организирани работни закуски с
малките предприятия, за да могат да обсъдят потенциал-
ните възможности за сътрудничество.

5. Добавена стойност на проекта, осигурена■

от ЛИДЕР+

Подходът на ЛИДЕР+ бе ценен метод за проекта.Подходът
„отдолу нагоре“ бе очевиден, тъй като повечето жители в
селото бяха ангажирани при планирането и активирането
на дейности по проекта. Сътрудничеството бе силно на
местно равнище, с добра работа в мрежа и коопериране
между общинския съвет, сдруженията, общностите и пред-
приятията.

Проектът спечели наградата „ЛИДЕР на годината“ през
2003 г., учредена от шведския отдел на мрежата ЛИДЕР+.

6. Продължителност■

Проектът започна през октомври 2001 г. и завърши през
юни 2004 г.

7. Бюджет■

Общият бюджет по проекта бе 221 120 EUR, които включ-
ваха 46 848 EUR от ФЕОГА, 65 772 EUR от национално пуб-
лично финансиране и 108 500 EUR от частни източници.

Данни за контакт с МИГ

Наименование на МИГ: Smålandsgruppen

Лице за контакт: Ewa Engdahl
Адрес: Storgatan 21, S-57930, Högsby

Телефон: (46-491) 201 20
Факс: (46-491) 203 70

Електронна поща: smalandsgruppen@hogsby.se
Уебсайт: www.smalandsgruppen.nu

Данни за контакт с местния оператор

Наименование на организацията: Ramkvilla Sockenråd

Лице за контакт: Klas Håkansson
Адрес: Nygard, S-574 74, Ramkvilla

Телефон: (46-474) 600 95

Електронна поща: klas.hakansson@ramkvilla.com
Уебсайт: www.ramkvilla.com

Снимките са предоставени отМИГ Smålandsgruppen
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Факти за територията

Население: 37 000жители●

Площ: няма информация●

Гъстота на населението: няма информация●

Брой на общините: 6●

ШВЕЦИЯ

Агнешко от солени ливади— завладяване на пазара с местни качествени

продукти

Контекст на проекта

Районът наМИГ CarpeMare се намира на западния бряг на
Швеция. Това е красива област с множество малки острови
(архипелаг) покрай брега. Риболовната промишленост бе
важна от много години, но в последно време западна или
бе заменена в много общини на архипелага. Значението на
водния транспорт също намаля. Сега икономиката на ар-
хипелага е по-тясно свързана с отдиха и дейностите сред
природата, които са целите на МИГ Carpe Mare.

Главната тема на МИГ Carpe Mare е развиване на нови тех-
нологии и нови методи в традиционните промишлености.
Тя направи значителни усилия да подобри чистотата на
морето, да запази биологичното разнообразие в морето и
да подкрепи устойчиво екологично развитие. МИГ освен
това си постави приоритет да създаде нови работни места
в района.

Защо този проект е добра практика?

Проектът пряко възприе подход, основан на района, тъй
като бреговата зона на архипелага в Западна Швеция по-
страда от прекалено обрастване с растителност, която
разруши ландшафта и намали броя на туристите. Резулта-
тите от този проект бяха много важни за цялата брегова
зона. Овцете могат да пият солена вода, което ги прави
подходящи за развъждане на островите; това придава на
месото им специален вкус, което бе използвано при мар-
кетинга този местен продукт.

Проектът бе много новаторски. Сътрудничеството между
едномалко сдружениеи властите за намиране на подходящо
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решение за кланица бе много новаторско (чрез разреша-
ване на мобилни съоръжения за клане на острова).Фактът,
че овцете пият солена вода, поради което месото им полу-
чава уникален солен вкус, даде положителнирезултати при
маркетинга на месото.

Проектът даде старт на уникалнаформа за сътрудничество
между овцевъдите на острова, която никога не би започ-
нала без него. Той създаде и връзки на положително
сътрудничество с Норвегия, Шотландия и Южна Швеция
при посещенията на техни представители за запознаване
с обстоятелствата по проекта.

Проектът е много подходящкато добър пример и за други
селски региони, където са необходими малки по мащаби
кланици.

Описание на проекта

1. Кратка история на проекта■

Островите от южния архипелаг наGothenburg дълги годи-
ни са използвани за пасища. През петдесетте години на
миналия век последните стада крави изчезват от острови-
те и растителността започва буйно да се множи, което дава
отрицателен ефект върху биоразнообразието на областта,
намалявайки по този начин стойността на ландшафта и
обезсърчавайки туризма.

През 2002 г. Marianne Gustavsson и нейното семейство
създадоха сдружение с още две семейства овцевъди.
Съвместно семействата имаха тридесет овце и разпреде-
лиха помежду си работата и дневните грижи за животните,

докато стадото се разрастваше. Пасища за овцете станаха
взетите под наем ливади на островите. Семействата коле-
ха животните за месо за собствена употреба, но с разра-
стването на стадото решиха да продават местните си про-
дукти на широкия пазар. В близост до островите нямаше
дребномащабни кланици, което създаде проблеми при
доставяне на животните. Поради това възникна голяма
нужда от местна, малка по мащаби кланица.

2.Основни дейности■

Главните цели на проекта бяха да се анализират възмож-
ностите за малки по мащаб съоръжения за клане за семей-
ствата от архипелага; да се запазят старите пасища на ос-
трова, с цел да се поддържа биоразнообразието на солени-
те ливади (които са твърде уникални пасища на островите);
да се лансира търговската марка Saltängslamm (агнешко от
солена ливада) като етикет за качество, който гарантира, че
месото идва от животни, израснали в добра околна среда
и пасли качествена трева от солените ливади.

Другите цели на проекта бяха да се оставят агнетата и ов-
цете да пасат на воля из малките острови, за да се запази
стойността на културния и селския ландшафт. Проектът
освен това потърси сътрудничество с други малки сдруже-
ния, които се занимават с малки стада от овце в бреговите
зони. Накрая проектът пожела да си сътрудничи и с мест-
ните власти, за да се намери решение за малки по мащаб
съоръжения за клане.

3. Конкретни реализации и резултати■

За да се направят икономически изгоднималките помащаб
съоръжения за клане, сдружениетоHalsviks Fårägarförening
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Агнешко от солени ливади— завладяване на пазара с местни
качествени продукти

трябваше да установи контакти и да започне работа с дру-
ги сдружения. То успя да започне сътрудничество с овце-
въди отшест други острова в областта. Заедно те направи-
ха посещения намясто принякоималки кланици вШвеция,
Шотландия и Норвегия.

Проектът осигури практически курсове по отглеждане на
овце и ветеринарни въпроси, както и курсове по хигиена
при производство на храни.

Накрая проектът създаде ново сдружение, което се зани-
мава с дребномащабно производство , наречено
Skärgårdsslakteriet (кланица на архипелага). Проектът по-
лучи широка подкрепа от местното управление, което до-
веде до наемане на пет неизползвани военни мобилни
кланициотминистерствотонаотбраната.Сдружениетонае
мобилните кланици пряко от земеделските органи и ги
разположи на остров Styrsö за използване от фермерите.

Другите положителни резултати от проекта включват:
повече възможности за други семейства и дребнифер-•
мери да развъждат овце;
организация на барбекю-срещи и събития, като се из-•
ползва произведеното месо;
продажба вълна от местно отглежданите овце;•
възможност за повече посетители да достигнат нови•
части на острова, които преди това са били недостъпни
вследствие на обрастване с буйна растителност; това
подобри вида на острова, правейки го по-привлекате-
лен за жителите и туристите;
кандидатстване за удължаване на проекта до края на•
2007 г.

4. Възникнали проблеми/извлечени поуки■

По време на проекта се появиха няколко препятствия, ко-
ито трябваше да бъдат преодолени. Например значителен
брой различни служби бяха въвлечени в процеса по одо-
бряване и регистриране на малка по мащаб кланица на
острова. Европейската комисия въведе през януари 2006 г.
няколко нови правила за хигиената при производство на
храни, чието въвеждане в Швеция отне време и забави
процеса на утвърждаване от властите.

Имаше и затруднения при транспортиране на овцете
между островите, когато бе нужно да се преместят на
нови пасища.Най-големият проблем обаче бе намиране-
то на подходяща кланица и благодарение на отличното

сътрудничество с районния клон на земеделскотоминис-
терство бе намерено новаторско решение.

5. Добавена стойност на проекта, осигурена■

от ЛИДЕР+

Проектът бе особено ценен, тъй като едно местно семей-
ство го започна, за да се снабди с малка по мащаби клани-
ца в своята област. Важно за местнитежители е да изкарват
прехраната си с печеливши предприятия, така че да могат
да поддържат живота си на островите. ЛИДЕР+ даде въз-
можност наMarianne Gustavsson и други дребни овцевъди
да се погрижат добре за своите стада, да запазят наслед-
ството на солените ливади и да печелят от отглеждането
на овце.

6. Продължителност■

Проектът започна през март 2005 г. и завърши в края на
декември 2006 г.

7. Бюджет■

Общият бюджет по проекта бе 94 216 EUR, които включва-
ха 19 048 EUR от ФЕОГА, 28 501 EUR от национално публич-
но финансиране и 46 667 EUR от частни източници.
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Данни за контакт с МИГ

Наименование на МИГ: Leader+ Carpe Mare

Лице за контакт: Ingemar Rosén
Адрес: S-403 40 Göteborg

Телефон: (46-31) 60 50 98

Електронна поща: info@carpemare.nu
Уебсайт: www.carpemare.nu

Данни за контакт с местния оператор

Наименование на организацията: Halsviks
Fårägarförening

Лице за контакт: Marianne Gustavsson
Адрес: Halsviksvägen 61, S-430 84 Styrsö

Телефон: (46-705) 62 70 30

Електронна поща: saltangslamm@telia.com
Уебсайт: www.carpemare.nu

Снимките са предоставени отМИГ Leader+ CarpeMare



Най-добри практики по ЛИДЕР+94

Факти за територията

Население: 28 180жители●

Площ: 424 км2●

Гъстота на населението: 101жители/км2●

Брой на общините: няма информация.●

ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

Открийте мрежата от отворени църкви

Контекст на проекта

РайонътNorthern Marches Cymru обхваща селската област
Wrexham County Borough в Североизточен Уелс. Областта
има три обособени зони: високопланинско земеделие, ур-
банизирани поли на планината и полско овцевъдство с
мандри, които обграждат градWrexham. Те са в близост до
три града: Chester, Manchester и Liverpool.

Областта е много разнообразна и съдържа изолирани зе-
меделски общини, селища на пътуващи работници и голям
производствен отрасъл. Доходите варират и просперира-
щите общини могат да маскират наличието на бедни и из-
олирани зони.

Главната цел наМИГ е да развие способността на селските
общини на Wrexham да възстановят своята екологична,
културна, икономическа и социална жизненост.

Защо този проект е добра практика?

Проектът ясно възприе подход, основан на района, тъй
като се фокусира върху местните нужди за областта, под-
крепена от програмата ЛИДЕР+.Местните общини, обграж-
дащишестнадесетте различни църковни области, развиха
по-добро чувство за принадлежност и се гордеят със сво-
ите църкви и с района. Туристическият път позволява на
посетителите да достигнат селски райони, които те обик-
новено не биха посетили, и това подпомага и други местни
доставчици на услуги в селските райони.

Демонстриран бе и подход „отдолу нагоре“, тъй като глав-
ните решения по проекта трябваше да бъдат направени на
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Открийте мрежата от отворени църкви

местно равнище. Всички дейности по проекта трябваше да
получат разрешение от енорийските църковни съвети, ко-
ито са съставени от доброволци от църквата и членове на
местната общност. Доброволците играха основна роля в
проекта за отваряне на църквите, съдействие при провеж-
дането на събития и изложби, както и участие в учебните
упражнения.

Проектът бе много новаторски, тъй като успешно накара
църквите за първи път да работят съвместно и да споделят
идеи. Това доведе до по-добро разбиране на района и спо-
деляне на знания между общините.

Всички партньори на проекта изиграха съществена роля.
Интегрирането на ЛИДЕР+,Действие на селските общини и
член 33 (1) подкрепиха различните елементи на проекта и
подействаха като катализатори за растеж в селския район.
Подходът „отдолу нагоре“ помогна да се назоват и опреде-
лят като приоритетни проектите за областта, включително
подобряване на имиджа на природните и исторически ак-
тиви на областта на местно и регионално равнище.

Проектът ще бъде устойчив и след прекратяване на фи-
нансирането. Подобренията, направени в инфраструкту-
рата на църквите ще останат, а центърът за пояснения и

посетителище гарантира, че проектът „Мрежа от отворе-
ни църкви“ може да предложи на посетителите в бъдеще
нещо постоянно и твърде интересно. Една мрежа от обу-
чени доброволци ще бъде ръководена от определено
лице от всяка църква, което ще им позволи да останат от-
ворени и когато проектът завърши официално.

Описание на проекта

1. Кратка история на проекта■

В района по проекта на ЛИДЕР+NorthernMarches имамно-
жество великолепни църкви, които се славят със значител-
на история и наследство. Преди този проект повечето от
църквите стояха празни и заключени до провеждането на
някои конкретни дейности и служби.

Зад всяка църква стои различна история, независимо дали
се касае за история, архитектура или религия. Църквите
имат множество привлекателни особености като витраж-
ни прозорци, камбанарии, дърворезби и пр.Първоначал-
ната концепция на проекта дойде от член на общината,
който влезе във връзка с всички църкви в района, тъй като
те признаха, че много от интересните факти и характерис-
тики на църковните сгради са неизвестни на местните
общности.(1) Регламент (ЕО) № 1257/1999 на Съвета.
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Районът на МИГ Northern Marches се намира близо до
Wrexham и Chester, които са популярни туристически дес-
тинации вОбединеното кралство, но само ограничен брой
туристи напускат по-големите градове, за да посетят окол-
ните селски райони. Този проект по програмата ЛИДЕР+ и
две други програми за финансиране на селските райони в
района (по член 33 иДействие на селските общини) успеш-
но успяха да насърчат туристите да навлязат в района, като
накараха шестнадесет църкви да работят заедно и създа-
доха проекта „Мрежа от отворени църкви“.

2.Основни дейности■

Тримата партньори по проекта обединиха своите ресурси,
за да подкрепят и развият поредица от дейности за насър-
чаване на мрежата от отворени църкви.

Набрани бяха местни доброволци, за да стане възможно
църквите да отварят своите врати за по-продължително
време, така че широката публика и туристите свободно да
ги посещават.

През лятото на 2006 г. единПът на откритието свърза църк-
вите и се превърна в официален туристически маршрут в
областтаWrexham.Публикувана бе подробна цветна бро-
шура, илюстрираща пътя, така че посетителите да плани-
рат своето пътешествие из областта, научавайки при това

факти за историята, религията и архитектурата на района.
Брошурата включва и информация за достъпа (работни
часове, контакти, съоръжения и пр.), както и за други ин-
тересни атракции в селските райони.

Проектът се насочи към туристическите оператори с ек-
скурзионни автобуси и пусна реклами в специални публи-
кации, за да привлече нова аудитория. Разработена бе
общамарка, за която всички църкви избраха лого, пакет от
писмени материали за посетителите и създадоха съвмест-
ни материали за подкрепа на интереса към мрежата (нови
скамейки в дворовете на църквите, сувенири, знаци за при-
ветствие и за работните часове, тълкувателни знаци и за
интересните места и пр.)

Църквите станаха по-привлекателни и дружелюбни към
посетителите и туристическите групи.Обменът на инфор-
мация бе подкрепен и от тримесечния вестник на мрежата
от отворени църкви и освен това бяха насърчени социални
събития за групи от общините (например учебни посеще-
ния от групи ученици).

3. Конкретни реализации и резултати■

Проектът доведе до впечатляващо нарастване на броя на
посетителите с 62,5% през 2004—2005 г.Мрежата се свър-
за успешно с други събития в областта, като фестивала на
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изкуствата и уикендите на европейското наследство, кои-
то донесоха допълнителни приходи за всяка църква. Об-
щото закупуване и поставяне на марка на нови стоки поз-
воли на църквите да спечелят и допълнителни приходи.

Проектът насърчиредица групи от общината, туристи, учи-
лища и дружества да посетят църквите и да научат повече
за културното наследство. Други местни доставчици на
услуги също спечелиха от увеличения брой посетители в
селските райони.

4. Възникнали проблеми/извлечени поуки■

Традиционно църквите не са работили съвместно и са по-
тънали в техните собствени, индивидуални практики; по-
ради това бе предизвикателство да се ангажират всички
църкви да работят в хармония. Благодарение наМИГ всяка
църква получи достатъчно помощ, упътване и подкрепа, за
да се насърчи пълното и участие и ангажиране с проекта.

Преди проекта отчитането на броя на посетителите във
всяка църква бе оставено на случайността, тъй като е из-
вестно, че не всички посетители се разписват в книгата за
посещения.Проектът предостави на всички църкви специ-
ално конструиранщанд, който служи като фокус за промо-
ционалните материали на проекта „Мрежа от отворени
църкви“. Той съдържа и книга за посетителите на видно

място, като посетителите биват насърчавани да се разпи-
шат в книгата в знак на подкрепа на проекта.

5. Добавена стойност на проекта, осигурена■

от ЛИДЕР+

Това е първият път, когато църквите в селската област
Wrexham работиха заедно, обмениха взаимно опит и се
възползваха от икономиите, получени от по-мащабната си
дейност, за да създадат качествени изживявания за посе-
тителите.

Проектът установи, че църквите са идеални места за про-
славяне на наследството и културата на областта. Той пос-
лужи като пример за духа на ЛИДЕР+ за общностна соб-
ственост, работа в партньорство и споделяне на най-до-
брите практики между шестнадесетте участващи църкви.
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Открийте мрежата от отворени църкви

Данни за контакт с МИГ

Наименование на МИГ: Northern Marches Cymru

Лице за контакт: Karen Harris
Адрес: Bersha Enterprise Park, Plas Grono Road,
Rhostyllen, LL14 4EG, Wrexham, United Kingdom

Телефон: (44-1978) 29 83 83
Факс: (44-1978) 36 57 43

Електронна поща: Karen.harris@wrexham.gov.uk
Уебсайт: www.wrexham.gov.uk/nmc

Снимките и илюстрациите са предоставени от МИГ
NorthernMarches Cymru

Проектът рекламира културата и историята на района
пред общности с различен произход и различни възрасто-
ви групи.

6. Продължителност■

Проектът започна през юли 2004 г. и завърши през декем-
ври 2007 г.

7. Бюджет■

Общият бюджет по проекта бе 228 559 EUR, които включ-
ваха 194 276 EUR от ФЕОГА и 34 283 EUR от национално пуб-
лично финансиране.
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Факти за територията

Население: 76 000жители●

Площ: 1841 км2●

Гъстота на населението: 42жители/км2●

Брой на общините: 4●

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

Жени предприемачки

Контекст на проекта

Районът North Antrim по програмата ЛИДЕР+ се състои от
четири общински области: Ballymena, Ballymoney, Larne и
Moyle. Това е главно селски район с преобладаващо овце-
въдство на североизток и млечно говедовъдство на юг и
запад. Крайбрежният ландшафт е живописен на фона на
хълмове и речни долини.

Общата цел наМИГ е да увеличи до максимум икономиче-
ският потенциал и трудовата заетост, с коитомалките пред-
приятия, включително фермите, допринасят за селската
икономика.

Защо този проект е добра практика?

Проектът бе твърде новаторски, тъй като доведе пряко до
нови пазарни възможности. Той успешно обедини жени
предприемачки и ги насърчи да споделят опит и бизнес
съвети. Развитието на деловите връзки между участнички-
те създаде нови възможности и куп новаторски аспекти
към проекта.

Подходът „отдолу нагоре“ бе силна страна на проекта, като
участничките бяха ангажирани в съставянето на учебна
програма, базирана на техните индивидуални нужди.

Работата в мрежа и възможностите за сътрудничество бяха
съществена част от проекта и донесоха полза на всеки. Тъй
като участничките споделяха проблеми, опасности, добри
практики и съвети, това увеличи увереността на отделни-
те лица. След процеса на побратимяване между Северна
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мрежа, бизнес стратегии,маркетинг и финанси; iii) посеще-
ние на остров Уайт за обмен на най-добри практики; iv)
ответно посещение в Северна Ирландия и v) семинар по
работа в мрежа с наставник.

Първият семинар през октомври 2005 г. включи време за
взаимно опознаване (тъй като участничките се виждаха за
първи път) и запознаване с програмата.По време на посе-
щението на остров Уайт за запознаване с най-добри прак-
тики (през ноември 2005 г.) всяка участничка бе предста-
вена на „партньор“ от другата МИГ, така че да изучават
най-добрите практики една от друга. Посещенията се
осъществяваха през уикендите, като бяха изпълнени и
много други дейности в групите.

През учебните семинари (от ноември 2005 г. до февруари
2006 г.) участничките изучаваха и се справяха с редица
въпроси като: стратегии за развиване на бизнеса; SWOT
анализ; жизнен цикъл на продуктите; маркетингови стра-
тегии; финансово планиране и контрол и др. Четирите от-
делни семинара продължиха по три часа и осигуриха от-
лични последващи резултати от анализа на нуждите за
обучение. Семинарите обхванаха ключовите области, ко-
ито бяха идентифицирани като важни за развитие на биз-
неса. Те се проведоха в бизнес центъра в Северна Ирлан-
дия и чрезАгенцията по предприемачество на остров Уайт,
като възможностите за настойничество и работа в мрежа
бяха важни дейности по време на семинарите.

Последната дейност в края на февруари 2006 г. бе посеще-
нието за обмен на най-добри практики в Северна Ирлан-
дия, при което всички участнички се срещнаха отново през
уикенда.Програмата се състоеше от семинар за продажби,
семинар по лични медицински прегледи, управление на

Ирландия и остров Уайт участничките можеха да получат
безценна информация от техния „побратим“ и да споделят
опит.

Първата цел на проекта бе да се подобрят местните пред-
приятия, управлявани от жени, и с това да се подкрепи
тяхната устойчивост. Съставени бяха и допълнителни пла-
нове за подобни последващи програми.

Описание на проекта

1. Кратка история на проекта■

Проектът първоначално започна между двеМИГ в Обеди-
неното кралство: North Antrim по ЛИДЕР+ и остров Уайт.
Жените са приоритетна група за стратегиите на дветеМИГ,
затова двете групи потърсиха механизъм, който би могъл
да подпомогне женското предприемачество. Това доведе
до сътрудничеството на Ballymena Business Centre Ltd с Isle
of Wight Enterprise Agency.

Проектът бе широко приет чрез проучване, показващо, че
броят на жените, които започват собствен бизнес и разви-
ват предприятия в Обединеното кралство, е малък. Това
доведе до разработване на програмата „Жени в предпри-
емачеството“, която включи коопериране на седем жени
предприемачки от Северна Ирландия и остров Уайт.

2.Основни дейности■

В проекта имаше пет ключови етапа: i) детайлен анализ на
нуждите от обучение и обзорен преглед на бизнес ситуа-
цията; ii) учебни семинари, фокусирани върху работата в

Жени предприемачки
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стреса и посещения при побратимените предприятия. Тя
включи и девет часа обучение по настойничество за всяка
участничка.

3. Конкретни реализации и резултати■

Проектът надмина всички предвиждани резултати. Участ-
ничките получиха огромен зарядотмотивацияи увереност
за техните собствени предприятия чрез срещи с други
участнички, споделяне на най-добри практики и обсъжда-
не на проблеми в хода на проекта.

Участничките успяха да установят възможностите за биз-
нес развитие независимо дали това се дължеше на полу-
ченото обучение, настойничеството или придобиването
на знания за другите групи, които могат да се възползват
от техния бизнес. Програмата позволи на пет участнички
да разработят собствен уебсайт, който е ключово средство
за всеки бизнес и за нови възможности.

Проектът насърчи работата в мрежа, което бе изключител-
но благоприятно за всеки, включен в него. Споделянето на
проблеми и получаването на съвети от другите участнички
и преподаватели помогна за бързото разрешаване на вся-
какви бизнес проблеми.

Всяка участничка получи ценен опит и съвети от своя „по-
сестрима“ от остров Уайт. Това даде на отделните лица от-
лични възможности взаимно да се запознаят с партньор-
ските предприятия и да възприемат нови идеи и възмож-
ности за своя собствен бизнес.

В края на програмата първоначалния анализ на нуждите
от обучение бе преразгледан и обсъден с участничките.

Всяка от тях показа подобрение в поне една ключова об-
ласт. Анализът след обучението показа увеличени знания
по редица въпроси.Шест от седемте участнички от Север-
на Ирландия получиха и малки субсидии, коитоще ги под-
помогнат при маркетинга и снабдяването с компютърна
техника или друго оборудване.

4. Възникнали проблеми/извлечени поуки■

По време на проекта не се проявиха сериозни проблеми,
но бяха отчетени следните въпроси. Имаше затруднения
при набиране на участнички в началото на програмата, а
в края броят им намаля от десет на седем. Установено бе,
че има различни подходи при развитието на предприема-
чествотомежду двете области наМИГ, което първоначално
причини някои проблеми при съставянето на съгласувана
програма.

5. Добавена стойност на проекта, осигурена■

от ЛИДЕР+

Проектът подчерта важността на новаторството, сътруд-
ничеството и работата в мрежа, които са главните особе-
ности на ЛИДЕР+. Той ангажира малки частни предприятия
и тези от сферата на социалната икономика (които използ-
ват своята печалба за постигане на социални или еколо-
гични цели) в съвместна работа с местните МИГ и бизнес
центъра, за да се подобри инфраструктурата за бизнеса в
областта.

6. Продължителност■

Проектът започна през септември 2005 г. и завърши през
юли 2007 г.
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7. Бюджет■

Общият бюджет по проекта бе 101 981 EUR, които включ-
ваха 37 762 EUR от ФЕОГА, 37 762 EUR от национално пуб-
лично финансиране и 26 457 EUR от частни източници.

Данни за контакт с МИГ

Наименование на МИГ: North Antrim

Лице за контакт: AndrewMcAlister
Адрес: Old Schoolhouse, 25 Mill Street, Cushendall, BT44
0RR, United Kingdom

Телефон: (44-2821) 77 21 38
Факс: (44-2821) 77 21 37

Електронна поща: north-antrim-leader@antrim.net

Данни за контакт с местния оператор

Наименование на организацията: Ballymena Business
Centre/Isle of Wight In To Biz

Лице за контакт: Joanne Kerr Browne / Hammie
Tappenden
Адрес: 62 Fenaghy Rd, Galgorm Ind Estate, Ballymena,
BT42 1FL, United Kingdom

Телефон: (44-2825) 65 86 16 / (44-1983) 24 80 33
Факс: (44-2825) 63 08 30 / (44-1983) 24 80 33

Електронна поща: enquiries@ballymenabusiness.co.uk /
info@intobiz.co.uk
Уебсайт: www.ballymenabusiness.co.uk

Снимките и илюстрациите са предоставени отМИГ
North Antrim
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Много допълнителна информация за ЛИДЕР+, а също и някои полезни интерактивни средства можете да намерите на
уебсайта на ЛИДЕР+:

http://ec.europa.eu/leaderplus

На този уебсайт ще намерите по-специално базата данни за добри практики, сред които бяха подбрани най-добрите
практики, представени в настоящата публикация.Ще можете да прочетете и поръчате първото и второто издание на
подбраните най-добри практики, както и списанията „ЛИДЕР+“.



С тази публикация Европейската комисия се стреми да насърчи достъпа до ин-
формация за инициативата наОбщността ЛИДЕР+ (Leader+).Нашата цел е да пре-
доставим точна и актуална информация.Ако ни информирате за допуснати греш-
ки, ще се постараем да ги коригираме. Комисията обаче не поема отговорност
за информацията, съдържаща се в тази публикация, особено относно финансови
данни за описаните проекти, и по-специално за допустимостта на разходите.
Затова читателите трябва да вземат всички необходими предпазни мерки, преди
да използват тези данни, което правят изцяло на своя отговорност.

Настоящите „Избрани най-добри практики по ЛИДЕР+“
се публикуват от Обсерваторията на селските райони.

ЛИДЕР (от Leader— съкращение от„Links between Actions for the Development of
the Rural Economy“, т.е.„Връзки между дейностите за развитие на икономиката на
селските райони“) е инициатива на Общността, предприета от Европейската
комисия и координирана от нейната генерална дирекция„Земеделие и развитие
на селските райони“ (отдел F3). Съдържанието на настоящата публикация не
отразява непременно становищата на институциите на Европейския съюз.

Редакционен съвет: Европейска обсерватория на селските райони

Отговорно лице: Josefine Loriz-Hoffmann, Европейска комисия, ГД„Земеделие
и развитие на селските райони“, отдел F.3, 130 rue de la Loi, B-1040 Брюксел

Снимките и илюстрациите са предоставени от от местните инициативни групи.

Настоящите „Избрани най-добри практики по ЛИДЕР+“ се публикуват на
двадесет и два официални езика на Европейския съюз с тираж от 43 600 копия.

За допълнителна информация: http://ec.europa.eu/leaderplus

© Европейски общности, 2008 г.
Възпроизвеждането е разрешено при посочване на източника.

Ръкописът е завършен през декември 2007 г.

Printed in Luxembourg

ОТПЕЧАТАНО НА НЕОБРАБОТЕНА С ХЛОР ХАРТИЯ

За допълнителни поръчки на настоящата
публикациямоля

изпратете електронно писмо на

AGRI-LEADERPLUS-PUBLICATIONS@ec.europa.eu,

като посочите своите данни за контакт,

както и желаното количество и езикова версия.



Европейска комисия

2008 г. / 3
BG

ИЗБРАНИ

най-добри практики
по ЛИДЕР+

K3-80-07-175-BG
-C

Пр
о 

C 
 а
„Л
ИД

ЕР
+“

Наименование:

ЛИДЕР (Връзки между дейностите за развитие на икономиката на селските райони)

Вид на програмата:

инициатива на Общността

Целеви области:

ЛИДЕР+ се базира на три дейности:

® Дейност 1— подпомагане на интегрирани стратегии за териториално развитие, които са пилотни по характер и

се базират на подхода „отдолу нагоре“.

® Дейност 2— подпомагане на сътрудничеството между селски територии.

® Дейност 3— работа в мрежа.

Приоритетни стратегически теми:

Приоритетните теми за ЛИДЕР+, определени от Комисията, са:

® оптимално използване на природните и културни ресурси, включително повишаване на стойността на обектите;

® подобряване на качеството на живота в селските райони;

® добавяне на стойност към местните продукти, най-вече чрез улесняване на достъпа до пазарите на малки

производствени единици чрез колективни дейности и;

® използване на ноу-хау и нови технологии за повишаване на конкурентоспособността на продукти и услуги в

селските райони.

Получатели и приемливи проекти:

Финансовата помощ по ЛИДЕР+ се предоставя на сдружения, местни инициативни групи (МИГ), включващи

представители на публичния и частния сектор и организациите с идеална цел, за да реализират програми за местно

развитие на съответните територии. Предназначението на ЛИДЕР+ е да помогне на действащите лица в селските

райони да използват дългосрочния потенциал на своя местен район. Програмата насърчава реализирането на

интегрирани, висококачествени и оригинални стратегии за устойчиво развитие, както и националното имеждународно

сътрудничество. За да концентрира ресурсите на Общността върху най-обещаващите местни стратегии и да им даде

максимално преимущество, финансирането се предоставя чрез прилагане на селективен подход само за ограничен

брой селски територии. Процедурата за подбор е отворена и стриктна.

В рамките на всяка програма за местно развитие могат да се финансират индивидуални проекти, които отговарят

на местната стратегия. Всички проекти, които отговарят на изискванията за финансиране в рамките на Европейския

фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА), Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и

Европейския социален фонд (ЕСФ), могат да получат финансиране по „ЛИДЕР+“.

На равнище вземане на решения в МИГ икономическите и социални партньори и асоциации трябва да съставляват

поне 50 процента от местното съдружие.

Период на действие на програмата:

2000—2006 г.

Безвъзмездна помощ от Общността:

Общият бюджет за програмите е 5046,5млн. EUR,от които 2106,3млн. (2143,5млн. след средносрочнаиндексация)

се предоставят от секция „Ориентиране“ на ФЕОГА, а останалите са публични и частни средства.
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